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1 ÚVOD 

Pro mou diplomovou práci jsem si zvolila téma Kaizen. Tato filosofie je známá a 

uţívaná v EvropE, ale rozhodnE ne v takovém mEUítku jako v Japonsku. Mezi Západem a 

Japonskem je velký kulturní rozdíl v pUístupu k jakékoli ţivotní situaci. VzpomeOme si 

napUíklad na velmi čerstvou pUírodní katastrofu v Japonsku. Japonci jsou neuvEUitelnE silní, 

disciplinovaní lidé s chladnou hlavou. K této události se postavili čelem s neuvEUitelnou 

silou, která je v nich vypEstovaná uţ od narození. ů právE tato japonská nátura se 

projevuje také ve filosofii Kaizen.  

Kaizen je postaven na stálém zdokonalování všech a všeho ve společnosti. 

UplatOuje se hlavnE ve velkých firmách s velkým počtem zamEstnanc], ale čerpat 

myšlenky z nEj m]ţe i ta nejmenší organizace. Z následujícího teoretického pUehledu o 

Kaizen pochopíte, ţe nEkteré metody se dají uplatnit nejen ve firemním prostUedí, ale také 

v osobním ţivotE.  

Zvolila jsem metodu 5S, která je zaloţena na efektivním uspoUádání pracovištE. Pod 

názvem 5S se skrývá pEt japonských slov vyjadUujících postup, kterým se dosáhne 

vhodného uspoUádání. PUi exkurzi po pracovištích jsem si vybrala dílnu, kde se nachází 

svaUovna a mimo jiné se zde pracuje na CNC strojích a pile. Jiţ na první pohled p]sobí 

dílna chaoticky, pom]cky nemají své místo, nacházejí se zde také pUedmEty, které tam 

nepatUí a neudrţuje se čistota na pracovišti. Jeden ze starších CNC stroj] bude v blízké 

dobE nahrazen novým, tudíţ je nejlepší čas pro zmEny pracovního prostUedí. 

Mým zámErem je vyuţít metodu 5S a pokusit se postupovat pUesnE dle metodiky. 

Po diskuzi s majitelem firmy jsme se dohodli, ţe prvním krokem bude seznámení 

managementu s 5S. Dále si management stanoví cíle a vytvoUí celkový plán implementace 

a následné ohodnocení. Se zamEstnanci budou pracovat na 5S prostUednictvím workshopu. 

Úkolem workshopu bude obeznámení zamEstnance s metodou a následná implementace na 

pracovišti. Z nového uspoUádání pracovištE vytvoUí management standardy, které budou 

dodrţovány ze strany zamEstnanc] a pravidelnE kontrolovány ze strany vedoucích 

pracovník]. 

Cílem mé diplomové práce je dosáhnout zmEny na pracovišti výroby ve firmE JiUí 

MynaU-strojírenská výroba a zaznamenat efekty, které se aplikací metodiky 5S dostavily. 
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2 KAIZEN 

Filosofie Kaizen je nejd]leţitEjší pojem japonského managementu. M]ţeme Uíci, ţe 

to je neustálé zdokonalování „všech“ a „všeho“ ve společnosti - snaha dElat vEci lépe. 

Japonská strategie se liší od západoevropské právE v tomto pUístupu. Zdokonalování se 

musí zúčastnit kaţdý zamEstnanec. I ten, co je na nejniţší pozici. Protoţe i od nEho 

vyţadujeme, aby pUinášel pUidanou hodnotu firmE. V západní EvropE se do inovací 

zahrnuje pouze management. Co se týká pUístupu zdokonalení „všeho“, tak tím Kaizen 

myslí nejen výrobní procesy, ale také vztahy mezi zamEstnanci a vedením, marketingové 

postupy a dodavatelské vztahy. Technici v japonských továrnách jsou často varováni: 

„Ţádný pokrok se nedostaví, budete-li všechno dElat vţdy stejným zp]sobem.“ [1, str.18] 

Kaizen je zaloţen na týmovém pUístupu, spolupráci ve vEcech vícefunkčních. 

NapUíklad produkce nového výrobku. Spolupráce se týká oblasti vývoje, výroby a 

marketingu.  Kdyţ tento pUístup srovnáme se západem, tak vícefunkční činnosti jsou zde 

vnímány spíše jako Uešení konflikt]. 

Filosofie Kaizen samozUejmE ví, ţe nejd]leţitEjší je uspokojit potUeby zákazníka. 

Tedy vše co firma dElá, by mElo vést ke spokojenosti zákazníka a k pravidelné 

návštEvnosti. Zákazník musí cítit kvalitu ve všech ohledech. To znamená, ţe kvalita musí 

být nejen ve výrobku, ale také ve sluţbách, které se s výrobkem spojují.   

PUed ropnou krizí v 70. letech se svEtovému hospodáUství velmi daUilo. Byla 

neskutečnE velká poptávka po nových technologiích a produktech.  To znamenalo rychlý 

vzestup inovací postavených na vysoké míUe zisku.  Rysy tohoto trhu byly 

charakterizovány pUedevším rychle se rozšiUujícími trhy, spotUebitelé se zamEUovali spíše 

na kvantitu nikoli na kvalitu. Výrobní faktory, zdroje se daly poUídit za nízké ceny. Vše 

bylo zamEUeno spíše na zvyšování objemu prodeje neţ na sniţování náklad].  Po ropné 

krizi se nenávratnE zmEnilo podnikatelské prostUedí. Vzrostly prudce ceny materiálu, 

energie a pracovní síly, vEtší počet konkurence, zamEUení na kvalitu, sniţování hranic 

rentability a ještE rychlejší zavádEní nových produkt] neţ pUed krizí. Západní podnikatelé 

toto všechno nebrali pUíliš váţnE, pak tedy bylo pro nE nehezkým pUekvapením, ţe 

japonských konkurent] je na trhu čím dál více.  

Kaizen je stUešní pojem skoro všech japonských praktik, které dosáhly v poslední 

dobE svEtové slávy. [1] 
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Tab. č. 2.1 StUešní pojem Kaizen [1] 

„Základním sdElením Kaizen je, ţe ani jediný den by nemEl probEhnout bez toho, 

aby kdekoli ve společnosti nedošlo alespoO k nEjakému zdokonalení.“ [1, str.24] 

2.1 Kaizen a management 

Management v Japonsku má dva hlavní úlohy – údrţbu a zdokonalení. PozdEji se 

zmíním o standardech, které jsou d]leţitým nástrojem pro celou firmu a hlavnE potom pro 

management, který se právE stará o údrţbu stávajících standard] nebo je mEní, 

zdokonaluje. 

JeštE neţ se standard m]ţe vytvoUit, udrţet a zdokonalit, tak se musí vytvoUit. 

Management si nejdUíve vytvoUí plán, pravidla, smErnice a postupy pro významné operace 

a poté dohlíţí na standardní výrobní postup. ůby se tyto výrobní standardy dodrţovaly, je 

tUeba zamEstnance UádnE zaškolit a vytvoUit v nich sebedisciplínu. NejefektivnEjší je, kdyţ 

jim necháme trochu iniciativy, zodpovEdnosti, samozUejmE s dohledem manaţera, aby si 

váţili pracovního místa a pUistupovali k práci disciplinovanE.  

Jak m]ţeme vidEt na obrázku č. 2.1 (na další stranE), čím vyšší je management, tak 

tím více rozhoduje o zmEnách a zdokonalování. Zdokonalování v rámci managementu, 

myslíme tím zavádEní vyšších standard]. Pokud se jedná o dElníka, je v roli, kde musí 

pUijímat instrukce. ůle jak uţ jsem se zmínila, tak i dElník má volnost vyjádUení o 

zdokonalení.  
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Obr. č. 2.1 Japonské vnímání jednotlivých pracovních pozic [1] 

Zdokonalování lze rozdElit na inovace, Kaizen a údrţbu. Rozdíly v tEchto výrazech 

jsou zásadní. Kaizen je neustálé zdokonalování, ale v malém rozsahu. Inovace jsou zásadní 

rozhodnutí, které mají dopad na celkovou rentabilitu firmy. Celkový pohled m]ţeme vidEt 

na obr. č. 2.2 [1] 

 

Obr. č. 2.2 Japonské vnímání jednotlivých pracovních pozic [1] 

2.2 Gemba kaizen 

Gemba (⌧ሙěz japonského pUekladu znamená „skutečné místo“. Tím místem se 

myslí aktivity, které pUinášejí pUidanou hodnotu a kde skutečnE vznikají pUíjmy. NejčastEji 

je to prostUedí, kde se vytváUejí výrobky nebo sluţby. Tyto výrobky a sluţby vyrábEjí či 

poskytují pUímí zamEstnanci. To znamená, ţe se pUímo podílejí na rentabilitE firmy. Kdeţto 

manaţeUi jsou zamEstnanci nepUímí, tedy nepUímo se podílejí na zisku firmy. Ovšem málo 

který management si uvEdomuje tuto skutečnost. Pokud manaţeUi pochopí, ţe pracovištE je 

nejpodstatnEjší místo ve firmE a objeví pUíleţitosti, tak firma m]ţe dosáhnout vyšší 

ziskovosti. Vedoucí pozice byla vţdy vnímána tak, ţe manaţeUi byli zodpovEdní za 

celkovou efektivitu výroby a tudíţ pokyny shora nebyly pro pracovníky vţdy smysluplné a 
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ve výsledku ohrozili celou výrobu. NejvEtším problémem je vţdy špatná komunikace. 

Nový pUístup gemba umoţOuje lidem na jednotlivých pracovištích, aby mEli zodpovEdnost 

nejen za výrobky, ale také za jejich kvalitu a náklady. Management by mEl dohlíţet. Aby 

tento pUístup mohl být zrealizován, je tUeba dodrţet tyto podmínky: 

  „Management pracovištE Ěgembaě musí pUijmout zodpovEdnost za dosahování 
kvality, sniţování náklad] a plnEní dodávek. 

 PracovištE musí mít dostatek vlastního prostoru pro uskutečOování Kaizen. 

 Management by mEl pracovištím určit cíle, jichţ mají dosáhnout, ale z]stat 
zodpovEdný za výsledky Ěa také pracovištím pomáhat pUi dosahování cíl]ě.  

Výhod tohoto pUístupu je mnoho: 
  O potUebách pracovištE lépe rozhodnou lidé, kteUí tam pracují. 

 ČlovEk pUímo na pracovišti vţdy pUemýšlí o r]zných problémech a jejich Uešeních. 

 Odpor v]či zmEnám je minimální. 

 Je moţné provádEt neustálé zmEny a úpravy. 

 Tešení kladou d]raz na zdravý rozum a nízké náklady.“ [2, str.34] 

2.3 D]m Gemba 

Na pracovišti se vyskytují dvE hlavní činnosti - údrţba standard] a Kaizen. Údrţba 

se týká stálého udrţování standard] a Kaizen se zabývá stálým vylepšováním standard]. 

Pokud fungují tyto činnosti, tak by mElo být dosaţeno kvality, sníţení náklad] a plnEní 

dodávek neboli QCD (Quality, Control Delivery). 

D]m gemba, obr. č. Ň.ň Ěna další stranEě nám ukazuje činnosti, jenţ vedou ke QCD. 

Firma, která chce dosáhnout spokojenosti a vErnosti zákazníka, musí dosahovat kvalitních 

výrobk], cenovE dostupných, vyrobených včas. [2] 
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Obr. č. 2.3 D]m gemba [2] 

TUi pilíUe strategie gemba kaizen 

Standardizace, 5S Ědobré hospodaUeníě a muda Ěplýtváníě jsou tUi hlavní pilíUe 

strategie gemba Kaizen. Pokud firma zvolí filosofii Kaizen na gemba Ěna pracovištiě, tak 

by mEla začít právE u tEchto tUí pilíU]. Jsou to činnosti, které nevyţadují ţádné nové 

manaţerské techniky. Je to postaveno na zdravém rozumu a nízkých nákladech. Dnešní 

manaţeUi vyuţívají sloţité technologie na Uešení problém]. ůle často se setkáváme s tím, 

ţe stačí jednat tzv. selským rozumem. Gemba Kaizen se právE zabývá vývojem manaţer], 

jejichţ cílem je vytvoUení organizace schopné učení se. Kaţdý manaţer by mEl umEt 

motivovat své podUízené, tak aby dosahovali vyšších výsledk]. ůvšak školení zamEstnanc] 

není jen o znalostech, ale také o skupinovém učení se základním hodnotám odvozeným od 

zdravého rozumu a sebedisciplíny. 

Cílem dobrého hospodaUení je dosáhnout u zamEstnanc] sebedisciplínu, kterou 

budou uplatOovat. Osvojení sebedisciplíny zamEstnancem je velmi d]leţité, nebo[ bez ní 

není moţné nabízet zákazník]m kvalitní produkty. 

Japonsky muda znamená plýtvání. Je to v podstatE jakákoli činnost, která nepUidává 

hodnotu. OdstranEní muda by mElo být nejefektivnEjší zp]sob, jak zlepšit produktivitu. 

Celková strategie Kaizen tedy zd]razOuje odstranEní muda, neţli vyšší investici, která by 

mEla, nEkdy v budoucnu, vést k pUidané hodnotE.  

TUetí pilíU filosofie Kaizen je standardizace. Aby byla udrţena kvalita výrobk], 

musí existovat standardy. Standardy tedy zajiš[ují správný chod pracovních proces] a 

odstraOují opakované chyby. 
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„Platí obecné pravidlo, ţe zavedením kvalitního hospodaUení na pracovišti klesá 

počet chyb na polovinu a standardizace sniţuje počet chyb o další polovinu z tohoto 

nového čísla.“ [2, str.5] 

2.3.1 Standardy 

Jestliţe dojde na pracovišti k problému, tak by manaţer mEl tento problém vyUešit s 

pracovníky, aby se neopakoval. A to právE stanovením standard]. Kaţdá činnost by mEla 

mít plán, který je vlastnE standardem. Standard z anglického slova znamená norma, 

mEUítko, nEco obvyklého, očekávaného. Pokud dojde k vybočení ze standard] a z plán], 

musíme to okamţitE začít Uešit, najít pUíčinu vzniku, udElat opatUení a zmEnit pracovní 

pUístup. Tím proces pro pUíštE zefektivníme a standardy pozvedneme na vyšší úroveO. 

S tím souvisí cyklus PDCů - naplánuj, udElej, zkontroluj, uskutečni (angl. Plan-Do-Check-

Act) a SDCA - standardizuj, udElej, zkontroluj, uskutečni (angl. Standardize-Do-Check-

Act). 

Cykly PDCA a SDCA 

PUedch]dce cyklu PDCů je tzv. Demingovo kolo, které ukazovalo d]leţitost 

neustálé interakce mezi výzkumem, projekcí, výrobou a prodejem. Podle Deminga, je 

nejd]leţitEjší dosáhnout kvality a následnE spokojenosti zákazníka.  

PozdEji Demingovo kolo bylo rozšíUeno o specifické manaţerské kroky Ěplánuj, 

udElej, zkontroluj, uskutečniě. 

Jako první krok v rámci Kaizen se uvádí cyklus PDCů, který tedy slouţí k zajištEní 

plynulosti proces] a zdokonalování standard]. 

 

Obr. č. 2.4 Cyklus plánuj, udElej, zkontroluj, uskutečni (PDCA)[2] 
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V první fázi „plánuj“ se zavádEjí cíle pro zdokonalení, které se nejdUíve naplánují. 

„UdElej“ znamená realizace vytvoUeného plánu. „Zkontroluj“ znamená rozhodnout, zdali 

realizace jde správným smErem. „Uskutečni“ znamená standardizace postup], které byly 

schváleny v pUedchozím bodE. Cyklus PDCů se stále opakuje, pokud tedy dochází ke 

zlepšení. ů ke zlepšení by mElo docházet často, hlavnE z iniciativy managementu.  

 

Obr. č. 2.5 Cyklus standardizuj, udElej, zkontroluj, uskutečni (SDCA)[2] 

PUedtím neţ začneme pracovat s cyklem PDCů, musí se pracovní postupy 

stabilizovat a to pomocí cyklu SDCů Ěstandardizuj, udElej, zkontroluj, uskutečniě. Takţe 

SDCů se týká udrţování proces] a PDCů jeho zdokonalování.  

 

Obr. č. 2.6 Jak se projevuje zlepšení mezi cykly SDCA a PDCA [2] 

Kaţdý standard by mEl být zaloţen na kvalitE, na udrţování či sniţování náklad], 

na včasných dodávkách ĚQCDě, bezpečnosti práce atd. Kaţdá abnormalita by mEla 

signalizovat k revizi standard]. Cílem je jejich udrţení, popUípadE zvýšení úrovnE. 

Rozlišujeme dva typy standard]: manaţerské a provozní. Manaţerské jsou 

pouţívány k internímu Uízení zamEstnanc] a spadají zde i administrativní pUedpisy, 

smErnice.  
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Provozní standardy by mEly být snadné a bezpečné postupy pro zamEstnance, mEly 

by plnit QCD, tak aby uspokojily zákazníka. ObecnE se hlavnE zabýváme provozními 

standardy. Zamyslíme se, jaký je rozdíl ve slovE standard na ZápadE a v Japonsku. 

V Japonsku je na slovo standard kde kdo zvyklý a podporují jejich zavádEní. Na ZápadE 

mají s tímto slovem často problém a často je to pojato jako nEco, co je nespravedlivé a míUí 

proti lidské pUirozenosti. ůle mEli bychom chápat a akceptovat, ţe standardy jsou postupy, 

které pomáhají zamEstnanc]m dElat efektivnE a snadnE jejich práci. Je tUeba rozlišovat 

ovládání a Uízení zamEstnanc]. Jedná-li se o kontrolu, myslí se kontrola proces], nikoli 

lidí.  

Klíčové vlastnosti standard]: 

1) PUedstavují nejlepší, nejsnadnEjší a nejbezpečnEjší zp]sob, jak provádEt danou 

práci. Jak uţ bylo Uečeno výše, tak standardy jsou schopny zajistit, aby všichni 

zamEstnanci dodrţovali stejné postupy a to efektivnE. 

2) Nabízí nejlepší zp]sob, jak zachovat know-how a odborné znalosti. Mohlo by se 

stát, ţe odcházející zamEstnanec nepUedá know-how o určitém pracovním postupu. 

Proto by mEl být kaţdý proces formálnE standardizován, aby nedošlo k takové 

situaci.   

3) Poskytují zp]sob mEUení výkonu. Díky standard]m mohou manaţeUi hodnotit výkon 

spravedlivE. 

4) Ukazují vztah mezi pUíčinou a následkem. Pokud neexistují standardy nebo existují, 

ale nedodrţují se Ěje to to saméě, tak dochází velmi často k abnormalitám a 

k plýtvání.  

5) Poskytují základ pro udržování i zlepšování. Jak jsem se zmínila výše, je tUeba 

standardy udrţovat a stále vylepšovat, nebo[ stále pUicházejí nové situace. Manaţer 

musí dobUe znát současné standardy, aby byl schopen rozpoznat zmEnu, pak najít 

pUíčinu a nakonec standard zlepšit. 

6) Poskytují cíle a specifikují úkoly v oblasti školení zamEstnanc]. Standardy by mEly 

být ve psané podobE, čitelné, srozumitelné s obsahem obrázk] či fotografií. 

7) Poskytují základ pro školení zamEstnanc]. Standardy musí kaţdý zamEstnanec 

pochopit a sţít se s nimi. 
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Na západE se často setkáváme s anglickými názvy 5S (Sort, Straighten, Scrub, 

Systematize, Standardizeě nebo také 5C (Clear out, Configure, Clean and check, Conform, 

Custom and practise). 

Metoda 5S, tak jako vEtšina uţitečných metod, byla vytvoUena jako součást Toyota 

Production System.  Není to jen záleţitostí jedné společnosti Toyota, ale je to vlastnE 

logické vyústEní snahy celého Japonska o obnovení hospodáUství po Ň. svEtové válce. 

PozdEji se dostala do USů i do Evropy. ůčkoli metoda byla p]vodnE zaloţena pro výrobní 

linky, dnes se vyuţívá i v kanceláUích.  

PEt S je v podstatE metoda pEti pravidel, kterými by se mEla Uídit společnost, 

usilující o zavedení štíhlé, pUehledné a čisté výroby. Pokud je uklízené pracovištE a vládne 

zde disciplína, pak je viditelná kvalita na první pohled pro kaţdého, i externistu.  Vše musí 

mít své místo určení, pojmenování, aby byly tyto pUedmEty rychle a pohodlnE dostupné. 

Nadbytečné vEci jsou odstranEny úplnE nebo jen do vzdálenEjšího skladu. Hledají se 

abnormality, které jsou pak Uešeny a popUípadE se zasazují do standard]. Stálá údrţba 

stroj], pravidelné udrţování čistoty je také součástí. To vše vyţaduje častou kontrolu, 

sebedisciplínu a zavádEní nových standard]. 

Jak uţ bylo Uečeno v úvodu, tak se 5S nevyuţívá jen ve výrobE, ale také 

v kanceláUích. UspoUádání stol] – vývojáU], účetních či manaţer], ale také úklid plochy na 

počítači. Kolikrát se stává, ţe zbytečnE klikáme a hledáme naše soubory. Tato metoda je 

aplikovatelná v jakémkoliv oboru. [2] 

1. Seiri  

První krok znamená v pUekladu roztUídit vEci na pracovišti na zbytečné a nezbytné a 

pak se ty zbytečné vEci odstraní. Mohou se zde nacházet i vEci, které se pouţívají, ale ne 

tak často. Takové pom]cky se dávají do skladu. V provozu bývají nepouţívané formy, 

stroje, krabice, police, palety a jiné. Pokud se ukáţe, ţe ta vEc se nepouţije do ň0 dn], tak 

by se mEla z pracovištE odstranit.   

V roztUízení nám mohou pomoci červené štítky. Pracovníci vybrané dílny označí 

štítkem vEci, které nepotUebují k výrobE. MEly by se označit ty, které nejsou jasné, zda-i se 

budou pouţívat či nikoli. VEci, které nejsou označeny červeným štítkem, se odstraní. 

Taktéţ rozpracované výrobky, které jsou momentálnE zbytečné na pracovišti, by se mEly 

pUestEhovat do skladu.   
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V rámci procesu seiri bychom se mEli ptát, kolik penEz máme vázáno v zásobách? 

Kaţdý Uadový zamEstnanec by si mEl tuto skutečnost uvEdomit a zamyslet se nad tím. ů 

manaţer by se mEl ptát na otázky typu: „Jaký systém posílání objednávek dodavatel]m 

vlastnE pouţíváme? Jaké informace pouţívá oddElení nákupu pUi rozhodování o dalších 

objednávkách? Jaká komunikace probíhá mezi plánovacím oddElením a výrobou? Nebo 

lidé z nákupu prostE objednají nEjaké zboţí ve chvíli, kdy mají pocit, ţe by uţ bylo na 

čase?“[2, str.72] 

OdstranEním zbytečných vEcí pracovník]m ve výrobE velmi pom]ţe a hlavnE 

zefektivní celou výrobu, protoţe z]stane jen to, co je opravdu nezbytné. Pracovník nebude 

muset nic hledat. Vše bude mít své místo. 

Seiri lze vyuţít i v kanceláUi. Hlavním terčem je st]l, takţe odstranit vše, co je 

opravdu zbytečné a udElat si místo na d]leţité pom]cky.  

2. Seiton 

Po odstranEní vEcí ze seiri nám zbyly jen ty d]leţité a potUebné. Nyní je tUeba 

vyjasnit si posloupnost pracovních krok]. NáslednE se určuje jeden pracovní krok za 

druhým a pUiUazují se potUebné nástroje. Je tUeba uloţit pom]cky tak, aby byly po ruce, 

abychom vyvinuli, co nejmenší úsilí na hledání. Kaţdá poloţka by mEla mít sv]j název, 

místo a povolený objem či počet na pracovišti. Místo určení by mElo být označeno. 

NapUíklad se vyuţijí krabice s názvem nebo nEkteré nástroje mohou být povEšeny a nejlépe 

s obrysem té dané pom]cky. Často se vyznačuje dílna i na podlaze barevnými pruhy.  

MEla by také platit zásada first in – first out. První rozpracovaný výrobek, který 

pUijde z jiné dílny, tak na další rozpracování by se mEl vydat jako první. 

3. Seiso 

Seiso znamená v japonštinE „vyčistit“. V rámci strategie Kaizen to znamená vyčistit 

pracovištE, stroje, nástroje, podlahy i zdi. ůle také seiso znamená „kontrola“. PUi čištEní 

stroje m]ţe dojít k nalezení poruchy. U stroj] pokrytých mastnotou a prachem je tEţké se 

dopátrat poruchy, ale pUesto se stává, ţe vyteče olej nebo se uvolní šrouby.  

Je tUeba udElat z úklidu standard, který se bude pravidelnE dodrţovat. Je dobré to 

nechat na zamEstnancích pracovištE, dát jim zodpovEdnost a pocit, ţe je to opravdu 

nezbytné. 
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Úklid m]ţeme rozdElit na tUi úrovnE. První znamená všeobecný, povrchový úklid. 

Za druhé je myšlen úklid nástroj], pom]cek a stroj]. TUetí stupeO úklidu je velmi detailní – 

vymetání roh], čištEní v záhybech stroj] atd. 

K úklidu je zapotUebí pUistupovat opatrnE, aby nedošlo k poškození. MEli bychom 

pouţívat mEkké hadry a vhodné čisticí prostUedky. 

4. Seiketsu 

V rámci seiketsu by mEl kaţdý pracovník udrţovat osobní čistotu. Nosit vhodný 

pracovní odEv, bezpečnostní pom]cky ĚnapU. brýle, rukaviceě. ČištEní celého pracovištE by 

mEla být rutinní záleţitost. 

Za slovem seiketsu se ještE skrývá další význam a to dodrţování kontinuity prvních 

3S. V tomto by mEl sehrát nejd]leţitEjší roli management. MEl by zajistit vykonávání 

činností tak, aby vše probíhalo v nejvyšší kvalitE.  

5. Shitsuke 

Shitsuke znamená v japonštinE sebedisciplínu. To znamená, ţe pUi dodrţování seiri, 

seiton, seiso a seiketsu musí mít zamEstnanci sebekázeO, aby mEly tyto činnosti význam.  

Po dokončení tohoto procesu by mEl management stanovit standardy na kaţdý 

krok. Standardy by se mEly stále kontrolovat, obnovovat, pUizp]sobovat pokud dojde 

k abnormalitám. Standardy také mohou pomoci k hodnocení pracovního výkonu. Kaţdý 

výkon je hodnocen po jednotlivých krocích. Existuje více zp]sob] hodnocení výkonu – 

vlastní hodnocení, hodnocení nadUízeným, hodnocení odborným poradcem i kombinací 

posledních dvou. 

Z pUedchozích bod] vyplývá, ţe metodou 5S lze dosáhnout následujících pUínos]: 

 sníţení zásob na pracovišti, 

 zlepšení kvality, 

 zkrácení montáţních operací, 

 zmenšení pracovního prostoru, 

 zlepšení podnikové kultury a další. 

Zbývá dodat, ţe k zavedení metody 5S je nezbytné sestavit tým lidí, kde členové 

budou naplno spolupracovat. KromE vedoucího týmu by nemEl chybEt vedoucí výroby, 
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vývojáU a pracovník. ůby se metoda zavedla úspEšnE, tak by všichni mEli chápat podstatu a 

mEli by zaujmout aktivní pUístup. [2,3] 

2.3.3 Muda 

Jak uţ bylo zmínEno výše, tak muda znamená v pUekladu z japonštiny odpad či 

plýtvání. Muda tedy zp]sobuje sniţování efektivity organizace. V celém procesu od 

začátku po konec výroby produktu nebo sluţby m]ţe dojít k plýtvání či ke ztrátám. Ve 

firmE je mnoho proces], které pUidávají hodnotu a které nepUidávají hodnotu. Výrobek 

samotný má pUidanou hodnotu, ale pokud se objeví muda, tak na hodnotE produktu spíše 

ubírá. Procesy, které nepUidávají hodnotu produktu, jsou dokonce i legislativnE povinné 

činnosti.  Rozlišujeme více druh] muda.  

Druhy muda: 

 

1. Muda nadprodukce 

 

Muda nadprodukce často pochází z nesprávného plánování vedoucího výroby. 

Vedoucí výroby si naplánuje určitý počet produkt], ale pUesto nEkdy vyrobí více, aby mEl 

do zálohy. Muda nadprodukce by se mEla inspirovat metodou „právE v čas“, kde pUedstih 

je povaţován za velmi váţný pUestupek. Produkce vEtšího počtu neţ je naplánováno má za 

následek plýtvání. Plýtvání m]ţe zp]sobit vyšší administrativní náklady, vetší prostory na 

skladování, plýtvání lidskými zdroji a energetickými vstupy.  

Špatné pUístupy: 

 VyrábEt tolik produkt], kolik je moţné. 

 Volnost pracovník]m. 

 Zapojení kaţdého procesu či linky na zvýšení produktivity. 

2. Muda zásob 

 

Zde se jedná o hotové výrobky a jiné zásoby, které se uskladOují. VEtšina zásob 

zbytečnE zabírá místo. Tím pádem je uskladnEní velice nákladné a to z hlediska prostoru, 

zaUízení a lidské síly. Finanční prostUedky vázané v zásobách, to je nejhorší prohUešek ve 

filosofii štíhlé výroby. 

 



 

18 

 

3. Muda oprav a zmetk] 

 

Zmetky narušují celkový chod výroby a jsou nákladové, nebo[ se pak musí opravit 

či vyhodit a udElat nové. Oprava zmetk] vyţaduje čas, práci zamEstnanc] i finanční 

prostUedky navíc. NemluvE o tom, ţe nEkteré, jiţ špatnE vyrobené výrobky, mohou 

poškodit další stroje. A v úplnE nejhorší verzi by se mohl zmetek dostat aţ k zákazníkovi. 

V dnešní dobE existuje mnoho velkých firem, které vyrábEjí masovE a stane-li se na 

takovém místE chyba, pak dochází k obrovským ztrátám. Proto by se mEla, u takovýchto 

velkých stroj] pohybovat obsluha.  

Zmetk]m by se mElo pUedcházet a snaţit se chybu objevit co nejdUíve. ů správný 

manaţer musí vEdEt, jak toho dosáhnout. 

4. Muda pohybu 

 

Kdyţ je špatnE uspoUádané pracovištE, tak dochází ke zbytečným pohyb]m tedy 

k muda. Je tUeba uspoUádat pracovní místo tak, aby pracovník nemusel nic hledat, nedElal 

zbytečné kroky navíc.   

NapUíklad pUenášení tEţkých vEcí z jednoho místa na druhé nepUináší ţádnou 

hodnotu. Proto by se mElo pracovištE uzp]sobit tak, aby nedocházelo ke zbytečným a 

namáhavým pohyb]m.  

Pokud chceme zabránit tomuto typu muda, tak se pokusíme identifikovat 

zamEstnance, jak pouţívají ruce a nohy. Na základE toho, vytvoUíme vhodné pracovištE 

s co nejmenší muda pohybu.  

5. Muda zpracování 
 

Samotná technologie m]ţe vést k plýtvání. Činnosti navíc, materiál navíc – to 

signalizuje neefektivní uspoUádání výroby.  

U samotné práce stroj] jsou často vidEt neproduktivní údery. OdstranEní muda 

v oblasti zpracování je často postavena na zdravém rozumu a nízkých nákladech. 

NapUíklad propojení proces] a linek m]ţe vést k efektivnEjšímu zpracování.  

Tomoo Sugiyama, Ueditel společnosti Yamaha Engine, navrhuje „ménE techniky“ 

v provozech a na pracovištích a vytvoUil seznam poloţek obsahující „ménE techniky“. 

ČLOVDK ĚdElníkě 

 MénE se dívat, ménE chodit, ménE hledat, ménE zavazet. 
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STROJ 

 MénE vzduchu Ěprostoruě, ménE dopravník]. 

MůTERIÁL 

 MénE matic, ménE ostUin, ménE čekání, ménE zastávek. 

METODY 

 MénE problém], ménE zásob. 

KVALITA 

 MénE zmetk], ménE chyb z nedbalosti, ménE nestandard]. 

6. Muda čekání  
 

Je to plýtvání lidskou silou, která čeká na suroviny nebo na opravu stroje nebo 

pozoruje stroj, který pracuje v podstatE za ní. Také se jedná o nerovnomErnou výrobu, 

absenci d]leţitých informací a pUílišnou byrokracii.  

Muda v této oblasti m]ţe pUedstavovat aţ nEkolik minut či vteUin. V nEkterých 

firmách eliminují i plýtvání o délce nEkolika desetin vteUiny. 

7. Muda dopravy 

 

V podniku m]ţeme pozorovat r]zné typy dopravních prostUedk] jako je 

vysokozdviţný vozík, vozíky, pásy. Doprava je jistE nutná v provozu, ale velmi 

nebezpečná. Manipulace je nákladná z hlediska času a nebezpečí poškození materiálu. 

Strategie Kaizen doporučuje zváţit nutnost dopravních prostUedk] a pUípadnE omezit jejich 

provoz.  

8. Muda času 

Plýtvání času je nejčastEjší muda, setkáme se s ní dennE. Pokud materiál, dokument 

či jakákoli jiná informace setrvává na jednom místE, tak to smEUuje k muda. V provozu se 

často muda objevuje v zásobách.  

Tento typ muda se vyskytuje nejčastEji ve sluţbách. Jestliţe odstraní veškeré muda 

z hlediska času, tak by mEl podnik dosáhnout efektivity a spokojenosti zákazníka. 

OdtraOování muda nic nestojí, jen je tUeba tomu vEnovat pozornost. 
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9. Muda, mura, muri 

Tyto tUi japonská slova m]ţeme pojmenovat také jako ňMU. Muda udává seznam, 

který umoţOuje zahájit aktivity Kaizen, slova mura a muri signalizují potUebu zahájit 

filosofii Kaizen na gemba Ěna pracovištiě. 

Mura Ěnepravidelnostě je plýtvání, které narušuje hladký tok práce stroje a obsluhy. 

Muri Ěnamáhavá práceě znamená namáhavá, tEţká práce nejen pro zamEstnance, ale i pro 

stroje. Je zde myšlena nejen práce fyzická, ale i psychická. Kdyţ zamEstnanec dostane 

práci, na kterou není zaškolen, pak se s ní trápí, tím se zpomaluje výroba a dElají se 

zbytečné chyby. U stroj] m]ţeme zaslechnout r]zné pazvuky, které nám signalizují, ţe je 

zde nEco v nepoUádku. [2] 

2.3.4 Viditelný management 

Viditelný management sice uţ nepatUí pod „TUi pilíUe Kaizen“, ale úzce s tím 

souvisí. Uţ název tohoto tématu napovídá o tom, ţe je tUeba nEco zviditelnit. V tomto 

pUípadE se myslí zviditelnit r]zné abnormality, které se dEjí na pracovišti. Pokud se 

nebudeme snaţit problémy ve výrobE odstranit, tak nelze proces výroby Uídit. ZviditelnEní 

problém] na pracovišti slouţí nejen managementu, ale i vedoucím a dElník]m. Smysl 

viditelného managementu by mEl být v tom, ţe manaţer dokáţe vidEt problémy v 

momentE, kdy opravdu nastanou a také, kdyţ je pak okamţitE začne Uešit a dávat instrukce. 

Jestliţe bude viditelný management dobUe fungovat, tak se všichni mohou podílet na 

zdokonalování proces] vedoucí k QCD.  

Viditelný management 5M 

Pod zkratkou 5M se skrývá pEt slov. V českém pUekladu znamenají – lidské zdroje, 

stroje, materiály, metody a mEUení. Management se mEl Uídit 5M, aby dosáhl viditelného 

managementu.  

Funkčnost viditelného managementu v rámci lidských zdroj] je hlavnE mEUitelná a 

na první pohled viditelná za pomocí zlepšovacích návrh], krouţk] kontroly kvality a 

absence. Dále také r]znými tabulkami, které vypovídají o profesní zkušenosti. ůle také 

pomocí standard], které ukazují správné postupy.  
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Co se týká stroj], tak by mEla být jeho součástí bezpečnostní pojistka, která stroj 

zastaví, kdyţ se projeví problém. Také frekvence mazání by mEla být pravidelná. 

Tok materiálu musí být plynulý. Pokud se vytvoUí pravidla pro minimální objem 

zásob a pouţívá se kanban, tak lze k plynulosti dojít. Chybám se dá také pUedejít, jestliţe 

jsou zásoby dobUe označeny, mají své číslo a místo popisné. 

Metody postup] ve výrobE musí být standardizovány, aby manaţeUi vEdEli, ţe 

zamEstnanci dElají práci správnE. Proto se zavádEjí sešity se standardy, které by mEly 

obsahovat popis pracovních postup], dobu pracovních cykl], body kvality, bezpečnostní 

opatUení a také co dElat, kdyţ se vyskytne problém.  

ůby nedošlo ke zbytečným chybám a následným prostojím, tak by se mEly všechny 

mEUidla označit, musí být vidEt, aby nedošlo tUeba k pUehUátí stroje.  

Také by mEly viset tabulky, které ukazují počet podaných zlepšovacích návrh], 

pUehled o výrobních postupech, informovat o cílech kvality a produktivity.  

Viditelný management také úzce souvisí s 5S, jak jsme si mohli povšimnout 

v pUedcházející kapitole „5S“. Dobré hospodaUení, m]ţe odkrýt abnormality ve výrobním 

procesu. [2] 

2.4  Další systémy Kaizen 

Následující systémy pUispívají k úspEšné realizaci filosofie Kaizen. ů také 

napomáhají k vyšší kvalitE 5S, proto se stručnE zmíním o nEkterých z nich. Nestačí mít 

uklizeno na pracovišti, ale je tUeba mít kvalitní lidské zdroje, udrţované stroje, plynulý tok 

materiálu a toto by se neobešlo bez stálých zlepšovacích návrh] a zamEstnaneckých 

krouţk]. Velmi významnou roli zde hraje management, který plánuje, mEní, zdokonaluje, 

kontroluje výrobní procesy tak, aby se dosáhlo nejvyšší kvality a optimálních náklad]. 

 ůbsolutní kontrola/ Uízení kvality. 

 Činnost krouţk]. 

 Systém zlepšovacích návrh]. 

 Úplná produktivní údrţba. 

 Realizace politiky. 

 Výrobní systém „právE včas“. 
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2.4.1 ůbsolutní kontrola kvality ĚTQC/TQMě 

Kdyţ se Uekne Uízení kontroly kvality, tak jako první nám na mysl pUijde kvalita 

výrobk]. ůle Kaizen se zamEUuje jako první na kvalitu lidských zdroj]. Pokud jsou 

kvalitní lidé, pak je kvalitní i výrobek. U zamEstnanc] je tUeba vybudovat disciplínu, která 

je potUebná k realizaci Kaizen. Disciplínu lze dosáhnout stálým zaškolováním. 

P]vodní systém TQC ĚTotal-Quality-Controlě kladl d]raz na kontrolu procesu 

tvorby kvality. Ovšem pozdEji se setkáváme s názvem TQM ĚTotal-Quality-Management), 

který zahrnuje všechny aspekty Uízení kvality. Dnes se m]ţeme setkat s obEma názvy. 

Písmeno T ĚTotalě znamená absolutní a zahrnuje kaţdého v dané organizaci Ětop 

management, stUední management, vedoucí, dElníkyě, ale i externisty, kteUí s firmou 

spolupracují Ědodavatelé, prodejceě. 

Písmeno C ĚControlě znamená kontrola procesu. Kontrola procesu je hlavní 

zodpovEdností managementu. Management musí umEt identifikovat, kontrolovat a 

zdokonalovat procesy tak, aby bylo dosaţeno lepších výsledk]. Tyto výsledky musí být, co 

nejvíce uchopitelné, kvantifikovatelné, zUejmé pro pracovníky. Pokud je jednoznačnE daný 

výsledek, tak všichni vEdí na čem jsou. Kaţdý proces by mEl být rozdElen do nEkolika 

krok], které jsou jasnE dány a pak i lépe a rychleji kontrolovatelné.  

Japonský a západní pUístup ke kontrole kvality 

UrčitE jste si povšimli, ţe jsem se uţ nEkolikrát zmiOovala o tom, ţe je rozdíl mezi 

západním a japonským myšlení v organizacích. Nyní se zamEUím na oblast kvality. 

Na ZápadE se často setkáme se situací, kde manaţer pro kontrolu kvality nemá pUíliš 

velký vliv na top management a nedokáţe tak prosadit prioritu kvality v rámci 

celopodnikového programu. V Japonsku je kvalita na prvním místE a to ve všech 

oblastech, na všech oddEleních. Pozice manaţera je často velmi tEţká v tom, ţe pracovník 

zaujímá negativní postoj v]či manaţerovi. Pracovníci ztEţují veškeré reformy, zmEny 

manaţer]m. Neradi se pUizp]sobují a veškeré standardy berou jako poníţení a útok. 

Nechápou, ţe často takovéto zmEny mohou usnadnit jejich práci. Naopak v Japonsku je uţ 

od začátku jasné jaká je role manaţera a jaká je role podUízeného a co se od nEj očekává. 

HlavnE kladou velký d]raz na vzdElání a dokonalou informovanost v rámci managementu, 

ale také mezi manaţerem a dElníkem. Je tUeba, aby si umEl kaţdý pracovník poradit na 

pracovišti sám.  
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Rozdíl] je mnohem více, tyto jsou ty nejčastEjší a nejviditelnEjší. [1] 

2.4.2 ůktivity krouţk] a malých skupin 

Tyto aktivity malých skupinek jsou neformální a dobrovolné. VytváUejí se tehdy, 

kdyţ je tUeba vyUešit určitý problém. Existují r]zné typy krouţk], záleţí na cílech. 

NapUíklad to jsou: krouţky kontroly kvality, hnutí nulové poruchovosti, krouţky 

zlepšovacích návrh], krouţky bezpečnosti práce a jiné. Účel tEchto skupinek je společný 

r]st člen] a vzájemného ovlivOování.  

NejčastEji vyskytovanou skupinou v Japonsku se stal krouţek absolutní kontroly 

kvality QC (angl. Quality-Control). Japonci usilovali nEkolik desítek let o zvyšování 

kvality. IntenzivnE vyuţívali r]zné nástroje a metody. ů zjistili, ţe se jim to vyplatilo a 

dospEli tímto k vyšší produktivitE a niţším náklad]m.  

QC krouţky nejsou v ţádném pUípadE vnucovány zamEstnanc]m. Jak uţ bylo 

zmínEno, je to pouze dobrovolná záleţitost. Krouţky se mohou scházet v pracovní dobE či 

po práci. Záleţí na managementu, jestli jim proplatí pUesčasy. Kdyţ management vidí, ţe 

krouţky dobUe fungují, začne je usmErOovat a více smEUovat k potUebnému cíli.  

Na ZápadE veškeré takovéto záleţitosti Ueší jen management a se skupinkami 

zamEstnanc] se často ve firmách nesetkáváme. NicménE by nebylo špatné, kdyby se 

západní firmy zamysleli a dali šanci podUízeným se projevit. Nakonec i management by si 

ulevila, mEl by více času na d]kladné plánování a kontrolu. [1] 

2.4.3 Systém zlepšovacích návrh] 

Systém zlepšovacích návrh] je individuální nebo skupinový. Teší se určitý cíl 

stejnE jako u QC krouţk]. Funguje to v podstatE na stejném principu. Tento systém klade 

d]raz na zvyšování pracovní morálky a vEtší zájem o chod podniku. V Japonsku se 

systémy zlepšovacích návrh] vyskytují ve vEtšinE velkých firem a v polovinE stUedních a 

malých firem. Hlavní témata zlepšovacích návrh]: 

Zlepšení vlastní práce 

Úspora energie, materiálu a dalších zdroj] 

Zlepšení pracovního prostUedí 

Zlepšení stroj] a proces] 
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Zlepšení pom]cek a nástroj] 

Zlepšení v kanceláUské práci 

Zlepšení kvality produkt] 

Nápady na nové produkty 

Sluţby zákazník]m a vztahy se zákazníky [1] 

2.4.4 Úplná produktivní údrţba 

Úplná produktivní údrţba neboli TPM ĚTotal-Productive-Maintenanceě se pouţívá 

hlavnE v Japonsku, kde je podporován místním institutem pro údrţbu závodu. Není tak 

dobUe znám mimo Japonsko, tak jako tUeba TQC. U TQC jde o zlepšení celkové kvality a 

TPM klade d]raz na zlepšení výrobního zaUízení. „Cílem TPM je maximalizace efektivity 

zaUízení s celkovým systémem prevence, který pokrývá celkovou ţivotnost zaUízení. 

Zapojením kaţdého ve všech oddEleních a na všech úrovních to motivuje lidi pUi údrţbE 

zaUízení pomocí malých skupin a pomocí dobrovolné činnosti“. [1, str.170] 

Zpočátku byl kladen d]raz na TQC, tedy zlepšení výkonu, kvality lidských zdroj]. 

V období pomalejšího ekonomického r]stu, management v Japonsku zjistil, ţe je stejnE tak 

d]leţité vyzdvihnout d]leţitost údrţby stroj]. 

Jiţ zmínEný japonský institut pro údrţbu závodu pomohl se zavedením TPM uţ 

nEkolika velkým firmám. NapUíklad ve společnosti ůyase Works zajistila, pro desítky 

pUedních dElník], kursy o údrţbE, jako napUíklad: mazání, jak utahovat šrouby, základy 

elektUiny, hydrauliky a jiné. Po kurzech byly vytvoUeny malé skupinky, které byly 

zapojeny do sedmi procesních krok] Ěúklid, identifikace problém], vypracování norem pro 

čištEní a mazání, kontrola celkového systému, stanovení norem pro dobrovolné kontrolní 

postupy, ujištEní, ţe vše je na správném místE, rozmístEní politikyě. [1,str.171] 

V rámci identifikace problému je dElník mnohem schopnEjší rozpoznat chybu na 

pracovišti, pokud se vEnuje úklidu a pokud si prošel školením. DElníci se pak mohou 

pyšnit svým udrţovaným pracovním místem. Morálka se tak zvýší a vyvolá mnohem 

silnEjší vztah k zaUízení. [1] 

2.4.5 Realizace politiky 

Termín „politika“ se v Japonsku uţívá k popisu stUednEdobé a dlouhodobé orientaci 

managementu. To znamená, ţe se zamEUuje na cíle stUedního a dlouhodobého rozsahu. 
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Vedle cíl] se v politice objevují i mEUítka a prostUedky. Cíle jsou konkrétní čísla – prodej, 

zisk, podíl na trhu. ůbychom mohli dojít k tEmto cíl]m, musíme mít mEUítka. MEUítka jsou 

specifické činnosti. Cílem politiky je doručit stanovené cíle celé organizaci, tak, aby je 

všichni pochopili.  

V politice firmy je jistE hlavním cílem dosáhnout primární cíl, ale je také tUeba 

usilovat o zlepšení a posilování organizace. ůbychom mohli v]bec dosáhnout primárního 

cíle, je vhodné mít na pracovišti motivované zamEstnance, disciplinované, kteUí chápou 

smEr celé organizace.  

Mezifunkční Uízení 

Ve více funkcionální firmE jsou odpovEdnosti delegovány, protoţe by jeden človEk 

neutáhl chod celé firmy. To znamená, ţe úkolem managementu je, aby si zamEstnanci 

osvojili cíle, které vedení stanovilo na rok dopUedu. Tyto cíle následnE postupují dol] do 

všech úrovní Uízení. To znamená, ţe se stávají velmi specifickými, aţ nakonec dostávají 

pUesnou číselnou hodnotu. 

Na obr.č. 2.8 m]ţeme vidEt postup cílu od top managementu aţ po nejniţší vedení. 

Vrcholové vedení stanoví cíl. ůby tento cíl mohl být realizovatelný, vyţaduje prostUedky a 

ty se stávají cílem pro manaţery na niţší úrovni. Stejným zp]sobem to pokračuje aţ dol]. 

 

      Obr. č. 2.8 Diagram Cíle/ prostUedky [1] 

Nyní bychom se mEli zamyslet, které cíle by mEly být primární, tedy jaká je 

hierarchie cíl]. Které cíle upUednostOovat a které nechat více v pozadí, jaký rozdíl dElat 

mezi interními a externími cíly. Postavení cíl] jasnE popsal Shigeru ůoki, Ueditel Toyota 
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Motor. Tekl, ţe hlavním cílem organizace musí být zisky. Mezifunkční cíle jako je kvalita, 

náklady a plánování jsou další nadUazené cíle. Pokud by totiţ podnik nesplOoval nízké 

náklady, kvalitu a plánování, nikdy by nedosáhnul zisku. Ostatní manaţerské funkce by 

mEly slouţit právE tEmto tUem nadUazeným cíl]m QCS/QCD - kvalita, náklady, 

plánování/dodávka ĚQuality-Cost-Scheduling/Delivery). QCD a QCS jsou v podstatE 

stejného významu. Delivery Ědodávkaě a Scheduling Ěplánováníě jsou zde vyjádUeny ve 

smyslu splnEní objemu i cílových dodávek plánu. 

ůoki zd]razOuje, aby role kaţdého oddElení byla dobUe definována. Všechny 

činnosti a funkce musí být vyjasnEny, aby se dosáhlo stanovených cíl]. Je tUeba si dát 

pozor, aby kaţdý liniový manaţer neupUednostOoval cíle jen svého oddElení. V tom by 

mEly slouţit standardy, pravidla, smErnice, pUesnE stanovené postupy. PUesnE stanoveny 

funkcionální cíle pomohou manaţer]m udrţovat jejich práci v souladu s QCS cílem. [2] 

2.4.6 PrávE včas ĚJust In Timeě 

Pokud chce podnik dosáhnout celkového úspEchu, mEl by dosáhnout efektivního 

QCD. To znamená, ţe ve firmE musí fungovat TQC – Uízení kvality, TPM – absolutní 

údrţba výrobních prostUedk] a JIT. 

JIT je produkční strategie, která usiluje o zlepšení obchodní návratnosti investic a to 

tím, ţe sniţuje zásoby na skladE a související provozní náklady. Metoda „právE včas“ se 

také nazývá Toyota systém, nebo[ vznikla právE v automobilce Toyota. Byla poprvé 

aplikována v roce 1926 v závodech Toyota company, ale nejvEtší rozvoj metody je aţ v 80. 

letech. JIT je soubor jasnE definovaných metod, ale je to také spíše filosofie a kaţdá firma 

si ji musí osvojit svým zp]sobem.  

ůby mohl systém JIT spolehlivE fungovat, je tUeba pUedtím zavést TQC a TPM. 

Kdyţ si totiţ zamEstnanci vybudují disciplínu, budou vEdEt, pUesnE, jak se chovat, co 

spravit, kdy uklidit. Kdyţ budou vybudovány normy, standardy, tak potom se teprve m]ţe 

zavádEt metoda JIT.  

Pokud ve firmE není zavedeno JIT, tak Ueší následující nedostatky: 

 Špatný odhad poptávky. 

 Často se mEní časové plány výroby Ěobtíţnost reagovat na zmEny informacíě 

 Vzniká nadprodukce, nebo[ zamEstnanci mají tendenci nadsazovat výrobu. 
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 PUíliš velký sklad. 

Kroky zavedení JIT 

Podstata JIT je dokonalá souhra činností mezi dodavatelem a odbEratelem. ůby se 

nemusela odhadovat poptávka, tak to, co se prodá, okamţitE je znovu zadáno do výroby 

pomocí kanban karty. Kanban je objednávkou pro výrobu dalšího kusu. Na obr. č. 2.9 

m]ţeme vidEt jednu z mnoha podob kanban karty. Obvykle obsahuje: název výrobku, 

kusy, číslo výrobku, číslo karty, dodavatel, pUíjemce, termín zpracování. 

 

Obr. č. 2.9 Kanban karta [12] 

V podstatE pUi zavedeném JIT, není tUeba mít velké sklady. NejefektivnEjší je 

uskladnEní hned pUi výrobní lince, kde se výrobek zdrţí jen chvíli a pak je odeslán 

k zákazníkovi. Takţe kamion je, částečnE, skladovací prostor. Výroba se nezahajuje, pokud 

není poptávka. ůle m]ţe být nastaven denní minimální objem výroby. Neexistují 

rozpracované zásoby. PUi zadání objednávky se vyrábí celý výrobek najednou. Je tUeba: 

„VyrábEt pouze tolik výrobk] a v takovém poUadí, jak bylo objednáno“. [2, str.139] 

Tento výrobní systém dokáţe rychle reagovat na abnormality ve výrobE. Objeví-li 

se zmetek, je odstranEn a problém je ihned Uešen tak, aby se uţ nikdy nevyskytl. 

Mezi další rysy JIT patUí doba taktu. Doba taktu je teoretické číslo, které nám uvádí, 

za jak dlouho by mEl být produkt vyroben. M]ţeme Uíci, ţe je to plán. Kdyţ vím, ţe chci 

vyrobit 40 výrobk] za den a pracovní doba dElníka je Ř hodin, tak doba taktu jednoho 

výrobku je 1Ň minut. Ovšem velmi často se toto číslo mEní, nebo[ dochází abnormalitám 

bEhem výroby. Tento jev nazýváme dobou cyklu, tedy skutečnou dobou výroby. Cílem JIT 

je se pUiblíţit, co nejvíce dobE taktu. [2] 





 

29 

 

prodej ve východní EvropE a v severní ůmerice. Poslední zahraniční partner je společnost 

DEMM, která se stará o španElský trh a jihoamerický.  

Olepovací stroje firmy JiUí MynaU - strojírenská výroba jsou patentovány v pEti 

zemích - NEmecko, ŠpanElsko, Slovensko, Polsko a samozUejmE Česká republika.  

3.1.1 Historie firmy 

Počátky firmy spadají uţ do roku 1řŘŘ, tedy do období socialismu. Tehdy se mohlo 

omezenE podnikat se souhlasem zamEstnavatele a r]zných orgán]. PUedmEtem činnosti 

byla výroba nábytku a dUevEných doplOk]. Jako dílna poslouţila garáţ a nEkteré prostory 

rodinného domu. Začátkem roku 1řř1 pan MynaU odešel ze zamEstnání a plnE se 

osamostatnil. Bylo to pomErnE tEţké období, protoţe být za firmu i rodinu plnE 

zodpovEdný se musel človEk po dlouhém období socialismu znovu učit. V roce 1řřŇ se 

firmE jiţ daUilo lépe, pUijal nEkolik zamEstnanc] a zUídil Ň vlastní obchody s nábytkem, kde 

se prodával jeho zakázkový nábytek, ale i jiných výrobc]. NejvEtší problém bylo poUízení 

nových moderních stroj]. Ty byly velmi drahé a proto si pan MynaU navrhl a vyrobil stroje 

podle svých pUedstav a to s velkou úsporou finančních prostUedk]. Firma se pozdEji 

pUestEhovala do vEtších pronajatých prostor a pokračovala ve výrobE nábytku. Konkurence 

pUibývalo, zvláš[ kdyţ se v OstravE otevUel první velký market s nábytkem, kde se ceny 

rovnaly materiálu. To byl pro pana MynaUe signál, ţe je tUeba udElat zmEnu. 

StolaUskou dílnu pan MynaU prodal a vrátil se zpátky do prostor rodinného domu. 

Rozhodl se vyuţít svých znalostí z výroby dUevoobrábEcích stroj] a zamEUil se na výrobu 

cenovE pUijatelných olepovacích stroj], které pUedstavovaly obrovskou díru na trhu. To se 

potvrdilo uţ na první výstavE v BrnE, na kterých se zkusily olepovačky nabízet. Firma se 

brzy musela pUestEhovat do vEtších prostor a pUijmout další zamEstnance. V roce Ň00ň se 

vybudoval vlastní nový areál. V roce Ň005 si firma patentovala olepovací stroj, který zatím 

nikdo nevyrábEl. Začala další, zatím nejúspEšnEjší etapa rozvoje firmy. Výrobní areál se 

rozšíUil o další halu a nakoupily se nejmodernEjší stroje. V současné chvíli má firma 25 

zamEstnanc]. Investuje se do mnoha prostUedk], do vývoje a inovací. Cílem je být vţdy o 

krok pUed konkurencí. 
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3.1.4 Cíle firmy 

Podle slov JiUího MynaUe je jeden z cíl] firmy udrţet se na trhu, udrţet se na špičce 

ve tUídE výrobk], do které patUí. Také podporovat vývoj nových výrobk], aby se mohlo 

zrealizovat technické Uešení, které nikdo z konkurence nepouţívá. PUijít s novinkou na trh 

má své výhody i nevýhody. Z hlediska výhod, firma vytváUí určitou dobu bezkonkurenční 

prostUedí, ale nevýhoda je dána tím, ţe ostatní firmy se snaţí novinku zkopírovat. 

3.1.5 Strategie firmy 

Udržování kontakt] 

Udrţování kontakt] se zbylými obchodními partnery a stálými zákazníky. Být v 

kontaktu s konečnými uţivateli stroj] a pUesnE poznat potUeby tEchto zákazník]. Pokud se 

vyrobí prototyp novinky, nechá se otestovat, u nEkterých z konečných zákazník] pro 

vychytání nedostatk], neţ pUijde výrobek na trh. 

Investice  

Investice do technických softwar] a hardwar] pro konstrukční oddElení. Investice 

do moderního CNC vybavení, anebo spolupráce s dodavateli, které tyto moderní vybavení 

vlastní. A také investice do školení v oblasti marketingu. 

Reklama 

Co se týká reklamy, tak firma chce udrţovat stálou prezentaci na výstavách, jak u 

nás, tak v zahraničí. Údrţba webových stránek. VytváUení soutEţí pro zákazníky. Slevové 

pUíleţitosti pro stálé zákazníky. Malé dárečky pUi návštEvE stoláren.  

Servis 

Filosofie firmy je postavená na co nejmenší poruchovosti stroj] a co nejrychlejším a 

nejlepším servisu. Cílem je, aby si zákazník za určitou dobu poUídil nový stroj. Ovšem ne z 

d]vodu poruchovosti, ale z d]vodu modernizace tEchto stroj]. V plánu je zaloţení bazaru 

na webu firmy, tedy odkup starých stroj] s podmínkou koupE stroje nového.  

Motivace 

Udrţování pUíjemné, tv]rčí atmosféry na vývojovém pracovišti i ve výrobE, coţ se 

vyplácí, jak pUi zrodu nového výrobku, tak i pUi sériové výrobE. 
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3.2 Popis pracovištE 

Jak uţ bylo zmínEno v úvodu, budu se zabývat implementací metody 5S v dílnE, ve 

které jsou lokalizovány dva CNC stroje a jedna pila. Zhruba pUed rokem, majitel ţádal o 

dotace na nový CNC stroj. Kdyţ mu dotace byla schválena, udElal konkurz a nyní je 

umístEn na dílnE a vychystáván do provozu. Jeden z tEch starších stroj] majitel prodal. 

Nový stroj zakoupil z toho d]vodu, ţe jeho produktivita by mEla vzr]st aţ o 100%.  

Tato dílna je na první pohled špinavá, neurovnaná a často naráţíme na zbytečné 

vEci a také na vEci, které by se zde nemEly vyskytovat z hlediska bezpečnosti na pracovišti. 

Proto jsem zvolila metodu 5S, která by mEla pomoci k maximálnE produktivnímu 

uspoUádání pracovištE. Na základE vhodného uspoUádání, management stanoví standardy a 

ty se pak musí dodrţovat ze strany pracovník] a kontrolovat ze strany managementu. Do 

managementu firmy patUí majitel, vedoucí výroby a dva konstruktéUi. 

Mým prvním krokem byl rozhovor s majitelem, který mi pUiblíţil celkovou situaci 

ve firmE. Na základE mého návrhu, vyuţití 5S, jsem byla poslána za vedoucím výroby a na 

vývojové oddElení, kde jsem byla srozumEna se současnou situací na dílnE CNC stroj]. Po 

vysvEtlení 5S z mé strany jsme se následnE domluvili na postupu implementace.  

3.2.1 Ukázky z pracovištE 

  

Obr. č. 3.4 Regály se součástkami              Obr. č. 3.5 Krabice se součástkami 

Na pracovišti se často setkáváme s neuspoUádanými součástkami. Krabice jsou 

r]zných velikostí a jsou zaplnEny r]zným druhem materiálu, jak m]ţeme vidEt na 

obrázcích č. 3.4 a 3.5. Také se zde velmi často objevují nevyuţitá místa - poloprázdné 
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regály, police, krabice. Pom]cky, materiály, součástky nemají své místo určení – bez 

popisu, bez zvýraznEní. ů také naráţíme na vEci, které tady na první pohled v]bec nepatUí. 

 

 

                           Obr. č. 3.6 Pracovní st]l 

Na obrázku č. 3.6 m]ţeme vidEt neuklizený pracovní st]l. Na stole jsou rozhozeny 

pet láhve, nedopité hrnky, náUadí, součástky, pom]cky, osobní vEci, dokumentace. 

Dokumentace je volnE pohozena na hromadE, tudíţ pracovník musí dlouho hledat, neţ 

najde papír, který zrovna potUebuje. NáUadí a jiné pracovní pom]cky jsou rozmístEny velmi 

zmatenE, bez místa určení. VEci osobního charakteru by se na pracovišti nemEly objevovat. 

Jídlo či hrnky nesmEjí být pokládány na pracovní plochy, hlavnE z bezpečnostního 

hlediska.  

   

Obr. č. 3.7 Regály s náUadím                    Obr. č. 3.8 Krabičky s náUadím 

Na první pohled, z obrázk] č. ň.7 a ň.Ř, vidíme nesystematičnost. Na policích je 

rozhozeno náUadí, součástky a jiné pom]cky slouţící k výrobE. Na druhém obrázku je 

náUadí rozdEleno bez logického uspoUádání do krabiček. 
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Pro pUipomenutí, význam slov metody 5S jsou – roztUídit vEci na zbytečné a 

nezbytné, nezbytné správnE uloţit, udrţovat čistotu, udrţovat čistotu sebe sama a 

standardizovat. Na základE d]sledného pr]zkumu pracovištE a fotek, m]ţu s jistotou Uíci, 

ţe vyuţijeme kaţdý krok 5S dle teoretického postupu. 

3.3 Ztráty a plýtvání na pracovišti – muda 

Muda neboli plýtvání úzce souvisí s 5S. Pokud není pracovištE uspoUádané a 

zásobované efektivnE, tak dochází k r]znému druhu plýtvání. O této záleţitosti jsme se jiţ 

mohli dočíst v teoretické části. Následující tabulka popisuje r]zné druhy muda na 

pracovišti ve firmE JiUí MynaU – strojírenská výroba. 

 

Typy ztrát a plýtvání Místo výskytu Popis Zodpovídá 

1.Nadvýroba 
Poruchy stroj], absence 
dElník], oprávky… 

PracovištE 

NEkdy se vyskytne 
nadvýroba z nečekanE nízké 
poptávky. 

Vedoucí výroby 

Ň.Vysoké zásoby 
Vyţadují místo? Stojí peníze? 

Prodluţují dobu vyhledávání? 
Mohou vést k poškození?... 

Sklad 

Zásoby nejsou extrémnE 
vysoké, pokud pUevyšují 
poţadovaný počet je to 
z d]vodu dodavatelského 
systému. 

Vedoucí výroby 

ň.Doby čekání 
Čekání na materiál, krátké 
odstávky a spouštEní zaUízení, 
čekání na kontrolu jakosti… 

PracovištE 

Na materiál se občas čeká Ěz 
d]vodu zpoţdEní ze strany 
dodavatele), ale nijak zvláš[ 

se prodej nezastavuje. 
Vedoucí výroby 

4.Transport 
Náklady, poškození, 
vyhledávací operace, časová 
náročnost, logistická 
náročnost… 

PracovištE 

Transport součástek ve firmE 
je nEkdy časovE náročný, pUi 
vychystávání na montáţ 
stroje, nEkdy se dElníci 
pUepočítají nebo se zásobují  

Vedoucí výroby 

5.Zbytečné pohyby   

personálu 
Pobíhání, nepUítomnost, 
hodnE pohyb], namáhavé 
pohyby… 

PracovištE 
Často se hledají nástroje, 
součástky, náUadí. 

Vedoucí výroby, 
konstruktéUi 

6.Vady a zmetky 
Dodatečný materiál, 
dodatečná energie, dodatečné 
opravy, pUepravy, kontrola… 

Sklad, pracovištE 

Občasné dodání zmetk] od 
dodavatel]. Bohuţel se na nE 
pUijde pozdE, aţ kdyţ se 
pouţijí ve výrobE. 

Vedoucí výroby 

7.Nadbytečnost 

v procesu 
PUesuny výrobních nástroj], 
chyba sloţitého postupu, 
nedostatečné vyuţívání 
zaUízení… 

PracovištE 

Komplikovaný pUesun 
rozpracovaných výrobk], 
materiálu. 

Vedoucí výroby, 
konstruktéUi 
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Typy ztrát a plýtvání Místo výskytu Popis Zodpovídá 

Ř.TvoUivost lidí a jejich 
potenciál 
Zlozvyky, ztráta motivace, 
malá podpora, odmEny, nízká 
zainteresovanost… 

PracovištE 

KouUení zamEstnanc], 
neochota zamEstnanc] se 
podílet na inovacích, léta 
zaţitý pracovní postup, boční 
pUíjem zamEstnance-bez 

motivace k vyššímu výkonu. 

Vedoucí výroby, 
majitel, konstruktéUi 

 

Tab. č. 3.1 Plýtvání na pracovišti [13] 

 

V tabulce č. ň.1 m]ţeme zaznamenat hlavní problém ze strany dodavatel]. Jelikoţ 

se firma pana MynaUe Uadí mezi malé a také odbyt není pUíliš vysoký, tak se vhodní 

dodavatelé hledají tEţce. U dodavatelských firem se upUednostOují velké firmy s velkým 

odbytem, tudíţ dodávky pro malé firmy jsou často odsouvány na pozdEji. Smlouvy 

s termínem dodání nepUicházejí u vEtšiny dodavatel] v úvahu. Proto i kdyţ vedoucí výroby 

objednává materiál tUi mEsíce aţ p]l roku dopUedu, není zde záruka včasného dodání. ů 

ještE k tomu se m]ţe stát, ţe dodavatel pUiveze zmetky. V období krize, dodavatelské 

firmy obchodovali i s tEmi nejmenšími firmami, dodávky byly včas a bez zmetk]. Krize 

částečnE ustupuje, a proto se pUístup dodavatelských firem postupnE vrací do starých kolejí.  

Také m]ţeme vyčíst z tabulky, ţe je chyba na stranE managementu a to z hlediska 

neuspoUádání pracovních proces], neuspoUádání náUadí a pom]cek na pracovišti, nečistota 

a špatná motivace pracovník]. Po rozhovoru s vedoucím výroby a s majitelem firmy jsem 

zjistila, jak jsou problematické vztahy a komunikace ve firmE. I kdyţ na první pohled 

p]sobí firma s dobrou atmosférou, tak na druhý pohled, tomu aţ tak není. Nejsou zde 

stanoveny pravidla komunikace, informace se nedostávají ke všem kompetentním osobám, 

a proto dochází ke komunikačním šum]m. Management nevystupuje jako jeden celek, ale 

rozdEluje se na tábory. ů to pak p]sobí na ostatní pracovníky velmi zmatenE. Proto se 

chovají odmítavE, nervóznE, nemají potUebu se jakkoli angaţovat do inovací. ů to je 

výsledek špatných vztah] ve firmE.  

Ve firmE také není zavedený ţádný kontrolní systém, který by zabezpečoval 

disciplínu všech zamEstnanc] ve firmE.  

3.4 Metodika zavedení 5S 

Tato kapitola se bude zabývat aplikací metody 5S na vybrané pracovištE ve firmE 

JiUí MynaU-strojírenská výroba.  
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Obr. č. 3.9 Zavedení 5S na pracovišti [11] 

Teoretická pUíprava implementace 5S: 

1) PUípravná fáze – vzdElání managementu, plánování druhé fáze 

2) Samotná implementace – školení zamEstnanc], diskuze, realizace 

3) Vyhodnocení implementace 

ůbych mohla správnE a efektivnE implementovat 5S, tak jsem zvolila techniku 

workshopu. 

3.4.1 PUípravná fáze 

Jako první krok je d]leţité detailní seznámení managementu s 5S  metodou, aby 

vEdEli, jak interpretovat metodu ostatním pracovník]m a ujasnit si pUedstavu, co by 

implementace mEla pUinést neboli jaké benefity toto úsilí pUinese a následnE se stanoví 

konkrétní cíle. Výstupem této sch]zky je sestavení plánu pro druhou fázi implementace. 

AKTIVITA CÍL 

 Seznámení managementu s metodou, 

popis chyb na pracovišti Ěpovrchová 
údrţba, lokalizace pom]cek, prostoje, 
poruchovost, zbytečné pohyby 

 Pochopení podstaty metody a její 
d]leţitost implementace ve firmE  
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AKTIVITA CÍL 

Určení: 

 Oblasti implementace 

 Týmu 

 Dobu konání workshopu 

 Jasná pUedstava, kde se bude dElat 
zákrok, kdo ho bude dElat a jak 
dlouho 

 Obstarání nástroj], které pomohou 
ke snadnEjší implementaci Ěštítky, 
barvy, nádobky, krabice, desky, 

regályě 

 Efektivnost implementace 

 Vyfocení dílny pUed zákrokem  Zhodnocení současného stavu 
ostatními zamEstnanci 

 Stanovení očekávání od workshopu  Čeho chceme dosáhnout, jaký by 
mEl být pr]bEh 

 Konkrétní pr]bEh workshopu Ěviz 
tabulka níţeě 

 KonkrétnE stanovené kroky Ěčasový 
pláně 

 

Tab. č. 3.2 PUípravná fáze workshopu 

3.4.2 Implementace 5S 

V tabulce níţe m]ţeme vidEt konkrétní pr]bEh workshopu Ětzv. agenduě s ostatními 

zamEstnanci. V prvním sloupci agendy je umístEn časový plán, ve druhém je název aktivity 

či úkolu, který bude realizován. Ve tUetím sloupci je jméno osoby, která je zodpovEdná za 

vyplnEní daného úkolu a v posledním sloupci by se mEl definovat cíl aktivity - co chceme 

konkrétní činností dosáhnout.  

Proč zapojujeme do implementace i ostatní zamEstnance? Jak uţ jsme se mohli 

dočíst výše, tak je nutné, aby i pracovníci pUímo z dílny byli pUítomni u realizace 5S, 

protoţe vEdí nejlépe, jak procesy na sebe navazují. Co je potUeba za pom]cky, nástroje a 

pUístroje na dílnE. Kde by mEly mít své místo určení, aby se zbytečnE nehledaly a byly po 

ruce.  
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Časový plán 

 

Pojmenování aktivity 

 

ZodpovEdná osoba 

za vykonání 

aktivity 

 

Cíl aktivity 

1.den 

7:00 – 7:20 
Úvodní Ueč + agenda 

workshopu + otázky 
Majitel 

PorozumEní, proč 
musíme workshop 
absolvovat 

7:20 – 8:20 
Seznámení zamEstnance 

s metodou 5S 
Vedoucí výroby 

Pochopení podstaty 
metody a její 
d]leţitost 
implementace ve 

firmE 

8:20 – 8:50 

Stanovení:  Týmu  Očekávání  Délka workshopu 

Vedoucí výroby 

Konkrétní body 
spolupráce, 
komunikace, 

zodpovEdnosti 

8:50 – 9:30 

Zhodnocení současného 
stavu dílny Ědle fotekě i 

její produktivity  
Vedoucí výroby 

Základní body 
s úpravami na dílnE 
(dle fotek) 

2.den 

7:00 – 7:10 Agenda dnešní sch]zky Vedoucí výroby  

7:10 – 10:10 

1. Seiri (roztUídit)  Podstata seiri  Diskuze  PUímé roztUízení se 

štítky na dílnE 

Vedoucí výroby 

RozdElení vEcí na 
zbytečné a nezbytné 
Ězbytečné se 
vyčleOujíě 

10:10 – 10:40 PUestávka   

10:40 – 14:00 

2. Seiton (srovnat) 

 Podstata seiton 

 Diskuze 

 Samotné urovnání 
pom]cek na 
pracovišti Ěkrabice, 
barvy na čáry..) 

Vedoucí výroby 

PUehledná lokalizace 
všech pom]cek, 
nástroj], regál], 
palet… 
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Časový plán Pojmenování aktivity 

ZodpovEdná osoba 

za vykonání 

aktivity 

Cíl aktivity 

3.den 

7:00 – 7:10 Agenda dnešního 

workshopu 
  

7:10 – 10:10 

3. Seiso (vyčistit) 

 Podstata seiso 

 Diskuze 

 Úklid na pracovišti 

Vedoucí výroby Čisté pracovištE 

10:10 – 10:40 PUestávka   

10:40 – 11:00 

4. Seiketsu 

(systematizovat) 

 Podstata seiketsu 

 Poučení ze strany 
managementu 

 Diskuze 

Vedoucí výroby 

Pravidla osobní 
čistoty a 
bezpečnostních 
pom]cek na 
pracovišti 

11:00 - … 

5. Shitsuke 

(standardizovat) 

 Standardizace 

pUedcházejících 
čtyU krok]  

Diskuse pouze 

managementu 

Formální pravidla na 
kaţdý krok. 

 

Tab. č. 3.3 Plán workshopu 

3.4.3 Vyhodnocení implementace 

Po skončení workshopu se nEjaký čas budeme vEnovat zabEhnutí novE 

uspoUádaného pracovištE. V této chvíli se také management schází a vytváUí standardy, aby 

se na pracovišti udrţovala disciplína. Ve chvíli, kdy dojde ke kontrole, vyhodnotí se 

p]vodní stav s novým. Vyhodnocení neboli audit m]ţeme udElat za pomocí r]zných typ] 

tabulek a také pomocí layoutu. Layout je p]dorys objektu, který hodnotíme.  
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1. Hodnotící tabulka Kaizen – dá se také využít pro 5S 

 

Datum  ____________ 

Jméno týmu ____________ 

Problém Kroky k Uešení Výsledek 

   

 

PUed zmEnou Po zmEnE 

  

 

Tab. č. 3.4 Kaizen tabulka vyhodnocení [3] 

Další typy tabulek jsou v pUíloze.  

4 ůNůLÝZů SITUůCE ů VYHODNOCENÍ ZÍSKůNÝCH 

DAT  

Jak uţ jsem se zmínila v kapitole: Charakteristika problému, vybrala jsem si pro 

implementaci 5S pracovištE, kde se nacházejí dva CNC stroje a pila.  

Také jsem se zmiOovala o novém CNC stroji, který byl poUízen pro výrobu nových 

automatických olepovacích stroj]. Bohuţel nastal problém, který se právE týká nového 

CNC stroje a jeho zavedení do výroby. Společnost, od které se stroj koupil, ještE nedodala 

pUíslušný software, bez nEhoţ bohuţel stroj nem]ţe pracovat naplno. Tato situace je 

opravdu nemilá pro firmu pana MynaUe, nebo[ automatické stroje mEly být v prodeji od 

začátku dubna tohoto roku. Zákazníci netrpElivE čekají a vEUí, ţe nový stroj bude brzy 

hotový.  

Tato situace bohuţel zasahuje i do mého pr]zkumu, proto se bude 5S 

implementovat s omezením.  
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Obr. č. 4.1 Nový CNC stroj                        Obr. č. 4.2 Druhý CNC stroj 

4.1 PUípravná fáze workshopu 

Na základE souhlasu majitele, vedoucího výroby a konstruktér] vyuţít metodu 5S 

na pracovišti CNC stroj], jsem si pUipravila krátké školení pro management. PUedstavila 

jsem filosofii Kaizen a tUi pilíUe Gemba Kaizen – standardizace, 5S a muda. S tím, ţe jsem 

se nejvíce zamEUila právE na metodu 5S.  

Oblast implementace byla stanovena na pracovištE CNC stroj]. 

Tým:  

 Vedoucí výroby 

 Ň konstruktéUi 

 ň dElníci 

Majitel bude jen pUihlíţet. Bohuţel nemá dostatek času se účastnit celého workshopu. 

Workshop bude trvat tUi dny, viz. ň.1.2 Implementace 5S.  

Po stanovení týmu a délky workshopu jsme pUistoupili k dalšímu kroku a to k 

obstarávání pom]cek pro efektivní zavedení 5S. Vedoucí výroby zaUídil nákup barevných 

štítk], nádobek na náUadí a jiné krabice. Management se shodl, ţe je zbytečné kupovat 

nové regály, p]vodních je dostatek. Pokud bude tUeba, dokoupí se pozdEji.  

Pro dobrou orientaci pUi teoretickém zaškolování dElník] je vhodné udElat pár fotek 

pracovištE. Tento krok mEli za úkol konstruktéUi.  

Dalším bodem v plánu bylo stanovení očekávání managementu od workshopu. 

Stanovit si očekávání je velmi d]leţité pro pr]bEh celého workshopu. Management musí 
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vEdEt, jak mezi sebou komunikovat, jaké chování od sebe očekávat a hlavnE si stanovit cíle 

workshopu. Nejen cíle mEUitelné, ale také cíle, které jsou spjaty s pUístupem a chováním 

pracovník]. Byly stanoveny tyto očekávání: týmová komunikace, pUímá komunikace 

s dElníky pracovištE, úplnost informací, d]vEra mezi managementem, respektování návrh] 

uvnitU vedení, ale i od pracovník]. Cíle jsou stanoveny v konkrétním plánu, viz.3.1.2 

Implementace 5S.  

4.2 Implementace 5S na základE stanoveného plánu a 

zhodnocení 

První zahajovací den workshopu je kratší neţ následující. Jeho trvání se odhaduje v 

čase od 7:00 – ř:ň0. Po tomto zaškolení se zamEstnanci odeberou na svá pracovištE a 

pokračují jako jiný pracovní den. ůle ještE k tomu mají za úkol si rozmyslet, které vEci 

jsou zbytečné na pracovišti, které vEci nepouţívají, jak by mohlo být pracovištE lépe 

uspoUádáno a jaké úloţné prostory budou potUebovat.  

Na začátku prvního dne se ujal slova majitel firmy. Jeho úvodní Ueč byla velmi 

motivační, alespoO podle mého názoru splnila účel. Všichni pravdEpodobnE pochopili, co 

se bude dít a proč. Také majitel seznámil zamEstnance s následujícími kroky tohoto dne. 

Další část mEl na starosti vedoucí výroby, jehoţ úkolem bylo zajistit trénink na metodu 5S. 

Cílem bylo pochopení podstaty metody a její d]leţitost implementace ve firmE. Po školení, 

management ukázal pracovník]m jejich stanovená očekávání. Pracovníci souhlasili a 

nemEli potUebu nic dodávat navíc. Nakonec prvního dne workshopu se celý tým podíval na 

fotky z dílny a všichni společnE diskutovali. Pracovníci vyjádUili, co jim vadí na jejich 

pracovním místE, co by pUidali nebo čeho by se rádi zbavili. TémEU všichni mEli problém, 

který se týkal stálého hledání vEcí po pracovišti. Neexistuje témEU ţádná standardizace či 

systematizace pracovištE. Viz.obr. č. 3.4 –3.8 z kapitoly: Charakteristika problému. První 

den workshopu skončil kolem 10:00. 

Seiri 

Druhý den se všichni sešli opEt v 7:00. Tentokrát byl workshop delší a trval aţ do 

14:00. S agendou sch]zky dnes pracovníky seznamoval vedoucí výroby, majitel nebyl 

pUítomen. První krok metody 5S se nazývá seiri. Podstatu seiri vedoucí výroby znovu 

vysvEtlil. Cílem tohoto kroku je rozdElení vEcí na zbytečné a nezbytné, zbytečné se 
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vyčleOují. Dle fotek, tým diskutoval právE o tom, do jaké míry jsou všechny vEci potUebné 

na dílnE CNC stroj]. Po diskuzi se celý tým odebral na pracovištE a rozdElil se do dvojic, 

aby se rozčleOování vEcí urychlilo. Kaţdý pracovník mEl pUi sobE jednoho člena 

managementu, který dohlíţel na správný postup. Našla se spousta zbytečných vEcí jako – 

staré hadry, nepouţité krabice, nic neUíkající součástky, pet láhve, zbytečné papíry, šanony, 

zbytečná skUíO či st]l. Po rozdElení se skoro všechny zbytečné vEci zlikvidovali nebo se 

daly do skladu na další pouţití. Část seiri skončila okolo 10:00 hodin a následovala 

p]lhodinová pauza na svačinu. 

Seiton 

Po pauze tým začal pracovat na druhém kroku metody 5S s názvem seiton. Vedoucí 

výroby opEt vysvEtlil podstatu seiton. Cílem je pUehledné uspoUádání všech pom]cek, 

nástroj], regál], palet a jiných drobných vEcí. Samotná diskuze vedla k rozumnému a 

efektivnímu uspoUádání pracovištE. Kaţdý pracovník Uekl svou pUedstavu o uspoUádání, 

pUidElený člen managementu se také podílel na návrhu. Společné prostory se Uešily v celém 

týmu. Po skončení diskuze se odebrali všichni na pracovištE, kde se pokusili o 

implementaci jejich návrh]. Vyuţívaly se nejčastEji plastové krabičky i krabice papírové, 

regály, skUínE, police na dokumentaci. Kaţdý pracovník se snaţil ukládat vEci tak, aby byly 

po ruce a zároveO, aby se nepletly u výroby. Kaţdá uloţená vEc by mEla být označena 

jménem nebo barvou, aby se lišila od jiné. NEjaké popisky uţ vznikaly, ale ještE se 

nedokončilo všechno. ů to právE z d]vodu dočasné nefunkčnosti nového CNC stroje. 

Srovnáváním vEcí na pracovišti skončil dnešní workshop. Oficiální konec se očekával ve 

14:00 a ve skutečnosti se skončilo ve 14:ň0.  

PTED ZMDNOU     PO ZMDND 

  

Obr. č. 4.3 NeuspoUádané náUadí      Obr. č. 4.4 UspoUádané náUadí 



 

45 

 

Na obrázcích m]ţete zaznamenat zmEnu v systematizaci náUadí. Kaţdý kus náUadí 

má své vyznačené místo.  

Seiso 

TUetí den začal opEt v 7:00, kde vedoucí výroby seznámil tým, co se bude dít 

v dnešním workshopu. Byl pUítomen i majitel firmy, aby zhodnotil včerejší práci. M]ţu 

Uíci, ţe se mu postup zavádEní metody 5S líbil a celý tým pochválil. Po krátkém 

zhodnocení pUedchozího dne a pUedstavení agendy tohoto dne se vedoucí výroby dostal 

k vysvEtlování tUetího kroku 5S, který se jmenuje seiso. Cílem seiso je čisté pracovištE. 

Máme tUi úrovnE úklidu dle Kaizen. První je povrchový úklid, druhý je úklid součástek, 

pom]cek a tUetí je vymetání roh], utírání prachu, záhyb] ve strojích a jiné. BEhem diskuze 

se tým domluvil, jak si rozdElí úklid. OpEt se dvojice ujali svého pracovního místa. Uţ pUi 

uspoUádání pracovištE se částečnE uklízelo. Police, krabice, pom]cky jiţ byly otUeny. 

Podlahu myla uklízečka ještE pUedtím, neţ pUišel nový stroj. Pracovníci se hlavnE zamEUili 

na čistotu stroj]. Po úklidu si tým dal pauzu na svačinu. Po pUestávce se pustili do další 

diskuze čtvrtého kroku 5S. 

PTED ZMDNOU                    PO ZMDND 

  

Obr. č. 4.5Neuklízený st]l Obr. č. 4.6 Uklízený st]l 

Na obrázcích si m]ţete povšimnout zmEny na pracovním stole. Na obr. č. 4.6 je 

pracovní st]l zvEtšený, je uklizený, jsou zde umístEny pUihrádky na drobné nástroje a skUíO 

je vyuţita na zavEšení pomocných dokument] ke stroji.  

Seiketsu 

Čtvrtý krok metody 5S se nazývá seiketsu. Cílem je stanovení si pravidel osobní 

čistoty a bezpečnostních pom]cek na pracovišti. Vedoucí výroby vysvEtlil pracovník]m, 
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ţe je tUeba dbát nejen o čistotu pracovištE, ale i o sebe samotného. To znamená, ţe 

fasované firemní monterky by si pracovníci mEli, pokud moţno, udrţovat v co nejvEtší 

čistotE. Dále se vedoucí výroby zmínil, jaké bezpečnostní pom]cky se musí pouţívat pUi 

výrobE, kde musí mít své místo a jak by pracovníci mEli o nE pečovat. Na CNC strojích se 

nejvíce vyuţívají rukavice a chrániče sluchu. Vedoucí výroby zd]raznil kontinuitu 

pUedchozích ňS a také zd]raznil úklid, který se musí stát rutinní záleţitostí.  

  

Obr. č. 4.7 Firemní pracovní oblečení    Obr. č. 4.8 Bezpečnostní pracovní pom]cky 

Po čtvrtém kroku se tým sešel a zhodnotil odvedenou práci. Všichni se shodovali, 

ţe se uspoUádání pracovištE zatím nezdaUilo, tak jak by si pUedstavovali, protoţe nový CNC 

stroj ještE není na 100% v provozu. Já osobnE s pomocí managementu jsme se domluvili na 

sestavení akčního plánu pro pracovištE, aby se dodrţelo vše, co bylo v plánu a hlavnE, aby 

celková implementace 5S byla účinná. Kroky k akčnímu plánu jsme sestavili na druhý den. 

Po této sch]zi, která se ukončila po 11 hodinE, se dElníci odebrali na svá pracovištE do 

normálního pracovního procesu. Management ještE čeká vyUešit poslední krok 5S.  

Shitsuke 

Poslední krok 5S se nazývá shitsuke. Cílem shitsuke je nastavení formálních 

pravidel tedy standard] na pracovišti v rámci 5S. Základem je tedy dodrţovat to, na čem se 

tým v pUedchozích bodech dohodl. Kaţdý z managementu se účastnil, i majitel. Na začátku 

se majitel informoval, jak probíhal dnešní den. Dále následovala debata o tom, jaké 

standardy by mEly být stanoveny. Po zhruba hodinové diskuzi byly vytvoUeny tyto 

standardy: 

 Neshromaž@ovat zbytečné vEci na pracovišti Ěpet láhve, pohozené hadry, 

hrnky, zmetky, papíryě.  

ZodpovEdná osoba: pracovník starého CNC stroje 
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Kontrola managementu: jednou za mEsíc.  

 Pravidelný úklid – kaţdý pátek si pracovníci nahrubo uklidí své pracovní 

místo Ězamést, vytUít, pracovní st]l ukliditě, pozn. uklízečka se také bude 

podílet na úklidu pracovištE, minimálnE jednou za týden. ů jednou za mEsíc je 

povinný d]sledný úklid Ěpoliček, skUíní, krabiček, zaUazování atd.ě. 

Kontrola managementu: kaţdý týden po úklidu 

 Systematizace – kaţdá vEc má své místo ĚnáUadí visí a je obkresleno na 

deskách, součástky mají svou krabici s názvem a tyto krabice mají své místoě. 

Správné uspoUádání je zdokumentováno tedy vyfoceno a pUiloţeno k seznamu 

standard].  

ZodpovEdná osoba: pracovník nového CNC stroje, pUi ztrátE kusu náUadí, 

okamţitE hlásit vedení 

Kontrola managementu: jednou za mEsíc, v rámci auditu 

 Čistota oblečení, bezpečnostní pom]cky 

Bezpečnostní pom]cky – chrániče sluchu, rukavice má kaţdý pracovník 

uloţeno v polici pod pracovním stolem. Čistota oblečení je kontrolovaná 

pr]bEţnE. Není zde nastaveno pravidelné praní, ale je tUeba dbát na 

reprezentaci firmy – z d]vodu návštEv.  

Kontrola managementu: pr]bEţnE 

Ukázky standard]: 

             

           Obr. č. 4.9 UspoUádané náUadí        Obr. č. 4.10 Popsané krabičky 

Na obrázcích m]ţeme vidEt ukázku standard] v podobE systematizace náUadí a 

součástek na pracovišti.   
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Tyto standardy budou vyvEšeny u kaţdého pracovního místa. Jednou za mEsíc, 

vţdy v pátek bude probíhat audit 5S kontrolovaný jedním členem z managementu. 

KonkrétnE to budou konstruktéUi, nebo[ nejčastEji komunikují s pracovníky. Vedoucí 

výroby bude dostávat kaţdý mEsíc po auditu zprávu od konstruktér].  

Co se týká hodnocení pracovník], budou mít moţnost se bEhem auditu ohodnotit a 

pokud konstruktéUi uznají správné dodrţování bod] 5S, dElníci budou ohodnoceni 

prémiemi.  

4.3 Layout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obr. č. 4.11 P]vodní layout 
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Obr. č. 4.12 Současný layout (zelená barva znamená zmEnu na pracovišti) 

Kdyţ srovnáme p]vodní a současný layout, tak zde najdeme pár zmEn. NEkolikrát 

jsem se zmiOovala o novém CNC stroji, který m]ţete vidEt naznačený v současném 

layoutu. Jeho tvar se liší od p]vodního. Proto se také zmEnila poloha pracovního stolu, 

vrtaček a skUínE. SkUíO st]l a vrtačky jsou d]leţitou součástí výroby, proto jsou v blízkosti 

stroje. Ve skUíni jsou uloţeny nástroje do stroj]. Na pracovním stole se dodElávají 

součástky, je to tzv. odjehlování. Ne u kaţdého opracování je stroj d]kladný nebo 

nedokáţe udElat poţadovaný úkon, proto je tUeba součástky dokončit manuálnE. Nad 

stolem jsou uloţeny šanony, v nichţ je potUebná dokumentace k výrobE. PUi pohledu na 

starší a novEjší layout m]ţeme dále zaznamenat zmEnu ve vystEhovaném stole a skUíni, 

které byly na pracovišti nadbytečné. Tímto se podaUilo ušetUit 5 m
2
 plochy, kterou lze 

vyuţít efektivnEji jako výrobní prostor pUípadnE jako prostor pro mezioperační zásoby či 

pracovní pom]cky. Navíc se na současném p]dorysu objevuje, v blízkosti nového stroje, 

samostatný regál. V tomto regále jsou uloţeny malé krabičky s potUebnými pom]ckami, 

součástkami. P]vodní Uada regál] z]stala na stejném místE. Tyto regály slouţí na 

nachystaný neopracovaný materiál, na pUípravky d]leţité pUi výrobE a částečnE na novE 

vyrobené součástky. V rámci 5S jsme tedy udElali hlavnE zmEnu ve vystEhovaném nábytku 

(st]l, skUíO). Díky tomu se zlepšil prostor pro manipulaci materiálu kolem stroje. 
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Samostatný regál, u CNC stroje s vhodným uspoUádáním krabiček, je také zmEna v rámci 

5S. 

4.4 Pr]zkum časových ztrát na pracovišti CNC stroj] 

TUi pracovníci z CNC pracovištE dostali za úkol vyplnit následující tabulku. Na 

vyplnEní této tabulky mEli týden čas. Úkolem bylo zmEUit časovou ztrátu u r]zných 

pracovních aktivit bEhem jednoho týdne. Po vyplnEní jsem udElala pr]mEr výsledných 

hodnot.  

Po implementaci 5S, pracovníci opEt vyplnili tabulku. Ze tUí tabulek jsem udElala pr]mEr 

výsledných hodnot. Více tabulka č. 4.1 níţe.                   

Týdenní pracovní doba 

PracovištE: 
hod hod % % 

Hrubá pracovní doba: 40 40 100 100 

PUíčiny ztrát: POPIS PUed Po PUed Po 

Vyhledávání dokument], náUadí, materiálu, pom]cek aj 1,5 1 3,75% 2,5% 

Čekání  na pokyny, kolegy, podpisy, materiály aj. 2,5 1 6,25% 2,5% 

PUerušení  práce v d]sledku poruch, závad aj. 0 0 0% 0% 

ShánEní  chybEjících informací či koleg], materiálu 1,15 1 2,88% 2,5% 

Zdrţování  na pUíjmu a výdeji materiálu, pUi transportu, 
opravách… 

0 0 0% 0% 

TUídEní  palety, materiál, komponenty, výrobky, 
tiskopisy atd. 

1,15 0,5 2,88% 1,25% 

ObjasOování  špatnE zadaných, nejasných či matoucích 
úkol] 

0 0 0% 0% 

Opravování chybných a neúplných vstup] a výstup] 0 0 0% 0% 

Odhalování komplikovaných, duplicitních či 
byrokratických postup] 

0 0 0% 0% 

PUenášení  materiálu, dokument], pom]cek, náUadí atd. 3,3 1,5 8,25% 3,75% 

Časové ztráty celkem:  9,6h 5h 24% 12,5% 

Čistá produktivní 
práce: 

30,4h 35h 76% 87,5% 

 

Tab. č. 4.1Pr]zkum časových ztrát na pracovišti [13] 
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Pr]mErná týdenní mzda pracovník] na CNC strojích je 5000 Kč. PUi 76% 

produktivity práce je finanční ztráta 1Ň00 Kč. Po zavedení 5S, pUedpokládáme zlepšení na 

Ř7,5%, tedy finanční ztráta bude 625 Kč týdnE. PUehled najdete v tabulce č. 4.Ň níţe.  

ZTRÁTů PUed 

76% 

Po 

87,5% 

týden 1 200 kč 625 kč 

mEsíc 4 800 kč 2 500 kč 

rok 57 600 kč 30 000 kč 

 

Tabl. č. 4.2 Výpočet finančních ztrát 

Navrhnout pracovištE tak, aby ztrátovost byla nulová, není moţné. PUenášení 

r]zných vEcí je nejvíce časovE náročné v této firmE. ůle pUenášení díl] je v podstatE 

součást výroby. Nachystaný materiál pracovník vloţí do CNC stroje, nastaví program 

opracování, po skončení, pracovník musí hotové díly opEt vyjmout na st]l, popUípadE ještE 

dokončit a pak pUijde skladník a díly putují na montáţní pracovištE. Takţe takovéto 

pUenášení se bohuţel nedá vyloučit z výrobního procesu. Pokud jde o zbytečné pUenášení 

z místa na místo, pak m]ţeme mluvit o neţádoucí časové ztrátE. 

Majitel investoval do nového stroje proto, ţe je mnohem produktivnEjší, neţli stroj 

p]vodní. U p]vodního stroje pracovník musel sondou nastavovat nulový bod pUi 

seUizování, coţ je časovE náročné a navíc je to metoda nepUesná. U nového stroje jsou 

takzvané kolíčky, které samy zajistí nulový bod. Od nulového bodu se odvíjejí souUadnice 

pro obrábEní. Tím, ţe je tato metoda pUesná a speciální svEráky si poradí s r]znými kusy 

materiálu, není potUeba mít v zásobE pUípravky, které právE usnadOují drţení tohoto dílu. 

PUípravky se nebudou pouţívat ze 70%. Nejen, ţe to je finančnE výhodné, ale také 

prostorovE, rychlost výroby se dostává na mnohem vyšší úroveO. 

Další výhodou jsou tzv. seUizovací pUedpisy, které jsou jiţ zavedeny. Pracovník si 

tak nemusí pamatovat technologický postup výroby díl]. Vše je barevnE, graficky, jasnE a 

zUetelnE popsáno.  
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5 DOPORUČENÍ ů NÁVRHY Nů ZLEPŠENÍ 

Po dokončení analýzy získaných dat a informací z firmy JiUí MynaU-strojírenská 

výroba jsem se zamyslela hlavnE nad mírou angaţovanosti zamEstnanc] ve firmE. Jejich 

nechu[ cokoli zlepšovat je opravdu velká. Tento fakt jsem zjistila po rozhovoru 

s vedoucím výroby a také kdyţ jsem byla v kontaktu se samotnými zamEstnanci. Jednou uţ 

jsem se zmiOovala o motivaci zamEstnanc] v kapitole ň.ň. Podle mého názoru je chyba na 

stranE vedení, které neumí správnE komunikovat s pracovníky a nedokáţe jim nabídnout 

správný motivační prvek. Po implementaci 5S se dElníci z CNC stroj] zdají být mnohem 

„zapálenEjší“ a otevUenEjší novým zmEnám. Sami se totiţ angaţovali a zjistili, ţe jsou 

d]leţité i jejich názory. Tento pUístup však nez]stane dlouho a uţ v]bec se nebude 

zlepšovat, pokud se management nepostará o rozvoj. 

5.1 Návrhy na zlepšení 

Zajistit pravidelný audit 5S, který by zajistil udrţení a kontinuální zlepšování 

úrovnE 5S na CNC pracovišti. ů také se pokusit aplikovat metodu 5S i na jiná pracovištE, 

a[ mají všichni stejná pravidla. Pokud se stanovily na CNC pracovišti - standardy, 

pravidelné kontroly a zavládla celkovE disciplína, tak by nebylo správné neudElat totéţ na 

ostatních dílnách.  

Týmové školení pro management, které by zajistilo lepší souhru a efektivnEjší 

spolupráci. ůby vedení p]sobilo na ostatní jednotnE, je tUeba se tomu naučit. Proto jsem 

navrhla školení: týmová spolupráce.  S tím souvisí návrh na společné pravidelné porady 

celého managementu.  

OdmEny zamEstnanc]m za zlepšovací návrhy jsem probírala s majitelem firmy. 

Bylo mi Uečeno, ţe uţ jednou nabídnul na pracovišti finanční odmEnu tomu, kdo pUijde s 

nEjakým zlepšovacím návrhem. Bohuţel se zatím nikdo s ţádným nápadem nedostavil. 

Je všeobecnE známo, ţe výše finanční odmEny je v našich podmínkách jeden 

z nejsilnEjších motivačních prvk] a velmi ovlivOuje pUístup zamEstnanc] k práci. Proto 

bych navrhovala, aby výše odmEny, za realizovatelný zlepšovací návrh, byla stanovena na 

5%. ZamEstnanec, který ušetUí náklady firmE napU. 50 000 Kč za rok, dostane Ň500 Kč.  

Motivace zamEstnanc] k lepším pracovním výkon]m nemusí být jen v odmEnách 

finančních. NEkteUí jsou totiţ spokojeni se svým platem, a proto nemají potUebu nEco 
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vylepšovat. S takovými je pak problém pUi sebemenší zmEnE ve výrobE. Proto navrhuji 

častEjší návštEvy pracoviš[ a vyvolat v zamEstnancích pocit jejich potUeby. Dát jim najevo, 

ţe si všímáme jejich pracovních výkon].  

ůkční plán jsme museli společnE s managementem sestavit, nebo[ se bEhem tUí dn] 

workshopu nemohly dodElat všechny postupy správné implementace 5S z d]vod] 

omezeného provozu stroje a jiné kroky, které se nestihly z časových d]vod].  

ůKČNÍ PLÁN METODY 5S – CNC PRůCOVIŠTD 

 Úkol ZodpovEdná osoba DDL 

1 
Vyznačit barevnými pruhy 
pracovního místa, označit polohu 
krabic či palet na pracovišti. 

KonstruktéUi 29.4.2011 

2 Popsat všechny krabičky názvy 
pUíslušných pom]cek. 

KonstruktéUi 29.4.2011 

3 

Seznámení zamEstnance se 
standardy. Vytisknout standardy 

na kaţdé pracovní místo – 

srozumitelný, jasný text, barevné 
obrázky.  

KonstruktéUi 2.5.2011 

Tab. č. 5.1 Akční plán 5S 

ůKČNÍ PLÁN NÁVRH¥ Nů ZLEPŠENÍ 

 Úkol ZodpovEdná osoba DDL 

1 Stanovit den pravidelných audit] Vedoucí výroby 22.4.2011 

2 Stanovit plán implementace 5S na 
jiná pracovištE 

Vedoucí výroby 6.5.2011 

3 Školení managementu – týmová 
spolupráce 

Vedoucí výroby 12.5. 2011 

4 
Seznámení s novým stanovením 
finanční odmEny za zlepšovací 
návrhy 

Majitel 29.4.2011 

5 Stanovit si den návštEv 
pracovník] pUímo na pracovišti.  

Vedoucí výroby 29.4.2011 

Tab. č. 5.2 Akční plán zlepšovacích návrh] 
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6 ZÁVDR 

Cílem mé diplomové práce bylo zaznamenat efekty na pracovišti, které se aplikací 

metodiky 5S dostavily.  

PUed realizací vytýčeného cíle, jsem se zabývala částí teoretickou, kde stEţejním 

tématem byly tUi pilíUe gemba Kaizen a to standardizace, 5S a muda neboli plýtvání. Také 

jsem se zamEUila na Kaizen a jeho filosofii včetnE dalších Kaizen systém] jako byly 

krouţky kvality, viditelný management, JIT, absolutní kontrola kvality, systém 

zlepšovacích návrh], úplná produktivní údrţba a realizace politiky. Všechny zmínEné 

systémy Kaizen se vzájemnE propojují a doplOují.  

Po teoretickém výkladu Kaizen systém], jsem krátce pUedstavila firmu JiUí MynaU-

strojírenská výroba – její současnou situaci, historii, organizační strukturu, produkty a 

celkovou strategii. NáslednE jsem se snaţila, co nejvýstiţnEji popsat pracovištE z pohledu 

metody 5S a muda. ZaUadila jsem zde také fotografie, které byly d]kazem neuspoUádaného 

pracovištE. Díky rozhovor] s managementem a pozorování pracovištE jsem mohla popsat 

ztráty a plýtvání. Na základE tohoto pr]zkumu jsem zpozorovala nejvEtší problém 

v motivaci pracovník] a problém s neochotou vEtšiny dodavatelských firem. Poté jsem 

podrobnE popsala metodiku 5S a její fáze – pUípravná, implementační a hodnotící.  

V pUípravné fázi, analýzy situace a vyhodnocení získaných dat jsem zaškolila 

management na téma 5S a Kaizen. Pro implementaci jsem si vybrala metodu workshop. 

Workshop je dnes velice populární vzdElávací aktivita. Díky tomu jsem s managementem 

naplánovala efektivní školení pracovník] vybrané dílny. Implementací metody 5S jsme 

dosáhli určitých zlepšení, coţ dokazují fotografie s ukázkou stavu pUed a po zmEnE na 

pracovišti. Na konci implementace 5S se management shodl na nEkolika standardech, které 

budou slouţit ke stálému udrţování současného stavu.  Načrtla jsem p]vodní a současný 

layout, který také ukazuje zmEnu v uspoUádání pracovištE. Co se týká pr]zkumu v oblasti 

plýtvání, zvolila jsem výpočet produktivity práce na jednoho pracovníka. Zjistili jsme, ţe 

pUed zavedením 5S byla produktivita 76%, coţ není číslo vysoké, ale ani nízké. Po 

implementaci 5S se produktivita zvedla na 87,5%. S tímto výsledkem je majitel firmy 

spokojen, ale byl by rád, kdyby docházelo ke stálému zlepšování všech proces] ve firmE, 

to znamená i mimo CNC pracovištE.  
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Mezi mé návrhy a doporučení jsem zaUadila akční plán 5S pro CNC pracovištE a to 

z d]vodu nEkolika málo nedodElaných úkol] bEhem tUí dn] workshopu. S tím souvisejí 

doporučení ohlednE zavedení 5S i na jiná pracovištE Dále jsem navrhla školení pro 

management na téma – Týmová spolupráce, coţ by mElo pomoct k efektivní spolupráci 

mezi členy. ůby docházelo ke stálým zlepšovacím návrh]m ze strany pracovník], 

doporučila jsem systém finančního odmEOování a také jeden ze zp]sob] motivace 

ze strany chování managementu.  

Navrţení tEchto opatUení by mElo mít pozitivní dopad na celkovou prosperitu firmy 

JiUí MynaU-strojírenská výroba. Podle mého názoru jsem cíl mé diplomové práce splnila. 
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SEZNAM ZKRATEK 

CNC 

JIT 

PDCA 

QCS 

QCD  

 Computer Numerical Controlled/ ObrábEcí centrum 

Just In Time/ PrávE včas 

Plan Do Check ůct/ plánuj udElej zkontroluj uskutečni 

Quality Cost Scheduling/ kvalita náklady plánování 

Quality Cost Delivery/ kvalita náklady dodávky 

 

TQM  Total Productive Maintenance/ Celková výrobní údrţba 

TPM 

5S 

 Total Quality Maintenance/ Celková výrobní údrţba 

Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke/ RoztUídit, srovnat, vyčistit, systematizovat, 

standardizovat 
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PUíloha č.1 

2. Typ tabulky – kontrolní seznam 5S, tzv. checklist 5S 

 1 

nedostatečný 

2 3 4 

výborný 

Krok 1 

RoztUídit 

Neurovnané 
pracovní místo 
s mnoha 

nepotUebnými 
vEcmi. 

Z]stává ještE pár 
nepotUebných vEcí. 
Jednodušší hledání 
potUebných vEcí. 

Z]stávají jen 

potUebné vEci, 
ale poţadované 
mnoţství není 
stanoveno. 

PotUebné vEci, 
poţadované 
mnoţství. 

Krok 2 

Srovnat 

Ţádné 
uspoUádání. 
Hlavní 
pom]cky 
nemají své 
místo určení 

Menší pokrok 

v uspoUádání vEcí. 
Pom]cky stále 
nemají své místo. 
Existuje pár 
pokyn]. 

Všechny vEci 
mají své místo. 

Také 
rozpoznání míst 
a viditelné 
pokyny. 

Viditelné 
pracovní 
prostUedí. Vše 
na svém 
označeném 
místE. 

Krok 3 

Vyčistit 

Špinavá dílna 
bez evidování 
pravidelného 
úklidu. 

Dílna je nahrubo 

uklízená. Ale stále 
ţádná evidence 

úklidu ani kontrola. 

Úklid i kontrola 

je evidována 
pravidelnE. 

Čisté, 
reprezentativní 
prostUedí. 

Krok 4 

Systematizovat 

Neexistující 
evidence 

d]kazných 
standard]. 

Standardy existují, 
ale nejsou 

evidovány na 

pracovišti. 

Standardy jsou 

zavedeny, 

začátek jejich 

pouţívání. 

JasnE 
stanovené 
standardy jsou 

zavedeny a 

pouţívány. 

Krok 5 

Standardizovat 

Ţádná evidence 
kontroly 

managementu. 

Viditelné opatUení 
5S. 

Stálé 
zdokonalování 
uţívaných 
standard]. 
Evidence 

kontroly 

managementu. 

Primární 
soustUedEnost 
je na prevenci. 

Standardy jsou 

stále 
zdokonalovány. 

Tab. č. 1  Checklist 5S [3] 
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3. Typ tabulky – hodnotící tabulka 5S 

VEci a jejich 
uspoUádání Tabulka vyhodnocení 5S 

Známka 

0-5 
Poznámky 

VystEhovat zbytečné 
vEci 

Všechny zbytečné vEci jsou 

vystEhovány z pracovištE, jen 

potUebné pom]cky a produkty 
z]stávají.  

  

Skladování 
úklidového náUadí 

Všechno úklidové náUadí je 
skladováno, tak aby bylo vţdy 
dostupné. 

  

Bezpečnost 
Hasicí pUístroje a jiné 
bezpečnostní pom]cky jsou 

pUístupné kdykoli. 

  

VEci na podlaze 

Často potUebné, menší 
pom]cky jsou umístEny 
v regálech, na stole. Ale velké 
pom]cky jako r]zné krabice 

mají své zvýraznEné místo 
určení. 

  

Značení uliček 

Všechny uličky jsou jasnE 
vyznačeny rovnými čarami. Jsou 
vţdy prázdné, nic neleţí na 
vyznačených čárách. 

  

Sklad a jeho 

uspoUádání 

Sklad krabic, kontejnér] a 
materiálu je vţdy dobUe 
uspoUádán. 

  

Uložení 
dokumentace 

Na pracovišti se nacházejí jen ty 
dokumenty, standardy, které 
jsou nutné k výrobnímu procesu. 

  

Kontrola 

dokument] 

Dodrţování veškerých pokyn], 
standard] je kontrolováno.  

  

Tab. č. 2 Hodnocení 5S  
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PUíloha č. Ň 

Ukázky stroj] z pracovištE 

  

            Obr. č. 4.1 P]vodní CNC stroj                      Obr.č.4.2 Nový CNC stroj 

              

                                  Obr. č.4.3 Druhý CNC stroj 

 

                                  Obr.č.4.4 Pila 

 


